
1. మ�తృ��వన 

ప
ా�యప��ల� 

1. ధనమ�   -  అర�మ�, ద�వ�మ�, �త�మ� 

2. ఆజ   -  ఆ�శేమ�, ఆన, ఉత�ర$వ%, &
'(శమ�, ఆన) 

3. కను,  -  అ-., చ0వ%, 12త�మ�, నయనమ� 

4. అనలం  -  అ45,, &ప6, వ78,, జ9లనమ�, దహనమ�, ;< 

5. =ీ� ?   - మగ�వ, ABమC, ఇం), పడ), వ&త, Aాంత, మ78ళ 

6. తGH  -  మ�త, అమC, జన&, జనI)� 

7. �ోషమ�  -  తప6, �ోసమ�, అప
ాధమ� 

8. �ేవతల�  -  అమర$ల�, M2ల�Nల� 

9. భPQ  -  ధరణS, ప%డQ, 12ల, అవ&, పృTU9 

10. అంబ�TU  -  కడG, సమ�ద�మ�, ఉదTU 

11. బ�హC  -  పదCభవ%డW, చతXర$CఖుడW 

12. సూర$�డW -  ఆ�UతX�డW, ��స[ర$డW, �Uనకర$డW, ర�, ఇనుడW 

13. ప%ణ�మ� -  క�శలమ�, ధరCమ�, \]య̂మ� 

14. Aావ�ం  -  కృ), గ̂ంధమ� 

1�1�
ా� ల�1�1�
ా� ల�1�1�
ా� ల�1�1�
ా� ల� 

1. కను,  -  &త�మ�, బం_.చక̂ం, రథం 

2. ప%ణ�మ� -  ధరCమ�, ప�త�త, aర$ 

3. చరణమ� -  bాదమ�, Acరణమ�, పద�bాదం 

4. హ
5  -  �షXd వ%, ఇందు� డW, సూర$�డW, కపN, Ae) 

5. f�య  -  aడ, bార9), సూర$�& ��ర�, bgGక 

6. గృహమ�  -  ఇల�H , ��ర�, hiర$ 

7. సూత�మ� -  నూGbgగ�, j4k, l�� డW 

8. bావ&  -  ఆవ%, గంగ, ప�తX� 
ాల� 

9. bాశమ�  -  l�డW, గ�ంప%, ఆయ�ధమ� 



10. Mాసమ�  -  ఇల�H , వస� ?మ�, ప
5మళమ� 

11. రత,మ�  -  మణS, సూదంటn
ాI, \]ష̂oమ� 

వ%�తNత� p
ా� ల�వ%�తNత� p
ా� ల�వ%�తNత� p
ా� ల�వ%�తNత� p
ా� ల� 

1. ప%రంTU�  -  గృహమ�ను ధ
5ంచున�U (ఇల�H ల�) 

2. అంబ�దమ�  -  aటs&చుtన�U (uvఘమ�) 

3. ప)వ�త  -  ప)& =i�ంచుటIx వ�తమ�4ా కల�U (yాTU9) 

4. zవ%డW  -  yాధువ%ల హృదయ�న శయ&ం< ఉండWMాడW 

5. అంగన  -  మం< అవయవమ�ల� కల�U 

6. అవ&  -  ప�జలను ర-.ం{ే�U, 
ా|{ ేర-.ంపబ_�ేU (భPQ) 

7. సూర$�డW -  M}ల�గ� Acరణమ�ల� గలMాడW (�Uనకర$డW) 

8. హర$డW  -  భక�� ల hడీను హ
5ంచుMాడW 

ప�కృ)ప�కృ)ప�కృ)ప�కృ)            ----    �కృ)�కృ)�కృ)�కృ)            ప�కృ)ప�కృ)ప�కృ)ప�కృ)        ----    �కృ)�కృ)�కృ)�కృ)     

1. 
ా~   -  
ాణS   8. గృహమ� - 4�మ� 

2. ఆజ   -  ఆన   9.  �ోషమ� - �ోసమ� 

3. f�య  -  {�య   10. బ�హC - బమC 

4. రత,మ�  -  రతనమ�  11. 
ాz  - 
ా= ి

5. భAc�  -  బ)�    12. జ��) - జ�) 

6. 4�రవమ� -  4ారవమ�  13. ��గ�మ� - బ�4k�మ� 

7. ప%ణ�ం  -  ప%1},ం   14. అమC - అంబ 

15. 
ాటno  
ాటno  
ాటno  
ాటno          ----            ఱ�డWఱ�డWఱ�డWఱ�డW 

సంధుల�సంధుల�సంధుల�సంధుల� 

1. ప%ణ��Mాసమ� ప%ణ��Mాసమ� ప%ణ��Mాసమ� ప%ణ��Mాసమ�     ----        ప%ణ� ప%ణ� ప%ణ� ప%ణ� ++++    ఆMాసమ�   ఆMాసమ�   ఆMాసమ�   ఆMాసమ�   ----            సవరd��ర�సంTUసవరd��ర�సంTUసవరd��ర�సంTUసవరd��ర�సంTU 

2. మ�ో1�Cదమ�మ�ో1�Cదమ�మ�ో1�Cదమ�మ�ో1�Cదమ�    ----    మద మద మద మద ++++    ఉ1�Cదమ�   ఉ1�Cదమ�   ఉ1�Cదమ�   ఉ1�Cదమ�   ----        గ�ణసంTUగ�ణసంTUగ�ణసంTUగ�ణసంTU 

3. =,ి4ా� ంబ�ద=,ి4ా� ంబ�ద=,ి4ా� ంబ�ద=,ి4ా� ంబ�ద    ----    =,ిగ�  =,ిగ�  =,ిగ�  =,ిగ�  ++++    అంబ�ద       అంబ�ద       అంబ�ద       అంబ�ద       ----        సవరd��ర�సంTUసవరd��ర�సంTUసవరd��ర�సంTUసవరd��ర�సంTU 

4. సరభygl��హంసరభygl��హంసరభygl��హంసరభygl��హం    ----    సరభస సరభస సరభస సరభస ++++        ఉl��హం  ఉl��హం  ఉl��హం  ఉl��హం  ----        గ�ణసంTUగ�ణసంTUగ�ణసంTUగ�ణసంTU 

5. సుణ�ద�త�ంసుణ�ద�త�ంసుణ�ద�త�ంసుణ�ద�త�ం    ----    గ�ణ  గ�ణ  గ�ణ  గ�ణ  ++++    ఔద�త�ంఔద�త�ంఔద�త�ంఔద�త�ం                ----        వృ�U�సంTUవృ�U�సంTUవృ�U�సంTUవృ�U�సంTU 

6. ర=�కౖ=ి�)ర=�కౖ=ి�)ర=�కౖ=ి�)ర=�కౖ=ి�)        ----    రస రస రస రస ++++        ఏక=ి�)ఏక=ి�)ఏక=ి�)ఏక=ి�)    ----    వృ�U�సంTUవృ�U�సంTUవృ�U�సంTUవృ�U�సంTU 



7. బంధమP_.tబంధమP_.tబంధమP_.tబంధమP_.t    ----    బంధమ�  బంధమ�  బంధమ�  బంధమ�  ++++    ఊ_.t  ఊ_.t  ఊ_.t  ఊ_.t  ----    )�కసంTU)�కసంTU)�కసంTU)�కసంTU 

8. అMా9రలఅMా9రలఅMా9రలఅMా9రల    ----    ఆ  ఆ  ఆ  ఆ  ++++    MారలMారలMారలMారల    ----    ర$4ాగమసంTUర$4ాగమసంTUర$4ాగమసంTUర$4ాగమసంTU 

9. భక�� 
ాల�భక�� 
ాల�భక�� 
ాల�భక�� 
ాల�    ----    భక�  భక�  భక�  భక�  ++++    ఆల�ఆల�ఆల�ఆల�    ----    ర$4ాగమసంTUర$4ాగమసంTUర$4ాగమసంTUర$4ాగమసంTU 

10. బ�లంత
ాల�బ�లంత
ాల�బ�లంత
ాల�బ�లంత
ాల�    ----    బ�ల�ంత బ�ల�ంత బ�ల�ంత బ�ల�ంత ++++    ఆల�ఆల�ఆల�ఆల�    ----    ర$4ాగమసంTUర$4ాగమసంTUర$4ాగమసంTUర$4ాగమసంTU 

11. గ�ణవంతX
ాల�గ�ణవంతX
ాల�గ�ణవంతX
ాల�గ�ణవంతX
ాల�    ----    గ�ణవంత  గ�ణవంత  గ�ణవంత  గ�ణవంత  + + + + ఆల�ఆల�ఆల�ఆల�    ----ర$4ాగమసంTUర$4ాగమసంTUర$4ాగమసంTUర$4ాగమసంTU 

12. �శేలల��శేలల��శేలల��శేలల�        ----    �శేమ� �శేమ� �శేమ� �శేమ� ++++    లల�లల�లల�లల�    ----    ల�లనలసంTUల�లనలసంTUల�లనలసంTUల�లనలసంTU 

13. ప%స�Aాల�ప%స�Aాల�ప%స�Aాల�ప%స�Aాల�    ----    ప%స�కమ�  ప%స�కమ�  ప%స�కమ�  ప%స�కమ�  ++++    ల�ల�ల�ల�    ----    ల�లనల సంTUల�లనల సంTUల�లనల సంTUల�లనల సంTU 

14. సమయ�నసమయ�నసమయ�నసమయ�న    ----    సమయమ� సమయమ� సమయమ� సమయమ� ++++        నననన    ----    ల�లనల సంTUల�లనల సంTUల�లనల సంTUల�లనల సంTU 

15. ప%ణ��ంగనప%ణ��ంగనప%ణ��ంగనప%ణ��ంగన    ----    ప%ణ� ప%ణ� ప%ణ� ప%ణ� ++++        అంగనఅంగనఅంగనఅంగన    ----    సవరd��ర� సంTUసవరd��ర� సంTUసవరd��ర� సంTUసవరd��ర� సంTU 

16. సూAc�సూAc�సూAc�సూAc�        ----    సు సు సు సు + + + + ఉAc�ఉAc�ఉAc�ఉAc�     ----    సవరd��ర�సంTUసవరd��ర�సంTUసవరd��ర�సంTUసవరd��ర�సంTU 

17. ��రl�వ&��రl�వ&��రl�వ&��రl�వ&    ----    ��రత  ��రత  ��రత  ��రత  + + + + అవ&అవ&అవ&అవ&    ----    సవరd��ర�సంTUసవరd��ర�సంTUసవరd��ర�సంTUసవరd��ర�సంTU     

18. ఆజ� లH ంఘనఆజ� లH ంఘనఆజ� లH ంఘనఆజ� లH ంఘన    ----    ఆజ  ఆజ  ఆజ  ఆజ  +  +  +  +  ఉలH ంఘనఉలH ంఘనఉలH ంఘనఉలH ంఘన    ----    సవరd��ర�సంTUసవరd��ర�సంTUసవరd��ర�సంTUసవరd��ర�సంTU 

19. దుశt
5తమ�దుశt
5తమ�దుశt
5తమ�దుశt
5తమ�    ----    దు� దు� దు� దు� +  +  +  +  చ
5తమ�చ
5తమ�చ
5తమ�చ
5తమ�    ----    ;tత9సంTU;tత9సంTU;tత9సంTU;tత9సంTU 

20. దు\ాt
5త�మ�దు\ాt
5త�మ�దు\ాt
5త�మ�దు\ాt
5త�మ�    ----    దు�   చ
5తమ�దు�   చ
5తమ�దు�   చ
5తమ�దు�   చ
5తమ�    ----    ;tత9సంTU;tత9సంTU;tత9సంTU;tత9సంTU 

21. ప%టso&ల�Hప%టso&ల�Hప%టso&ల�Hప%టso&ల�H     ----    ప%టsoన  ప%టsoన  ప%టsoన  ప%టsoన  + + + + ఇల�Hఇల�Hఇల�Hఇల�H     ----    అAారసంTUఅAారసంTUఅAారసంTUఅAారసంTU 

22. u�టso&ల�Hu�టso&ల�Hu�టso&ల�Hu�టso&ల�H     ----    u�టsoన  u�టsoన  u�టsoన  u�టsoన  + + + + ఇల�Hఇల�Hఇల�Hఇల�H     ----    అAారసంTUఅAారసంTUఅAారసంTUఅAారసంTU 

23. ��గ�మ�ల�M�=ి��గ�మ�ల�M�=ి��గ�మ�ల�M�=ి��గ�మ�ల�M�=ి    ----    ��గ�మ�ల� ��గ�మ�ల� ��గ�మ�ల� ��గ�మ�ల� +  +  +  +  bg=ిbg=ిbg=ిbg=ి----    గసడదMా�శేసంTUగసడదMా�శేసంTUగసడదMా�శేసంTUగసడదMా�శేసంTU 

24. ��4 న,��4 న,��4 న,��4 న,    ----    �� �� �� �� +  +  +  +  ABన,ABన,ABన,ABన,    ----    గసడదMా�శేసంTUగసడదMా�శేసంTUగసడదMా�శేసంTUగసడదMా�శేసంTU 

25. మ�య�జ మ�య�జ మ�య�జ మ�య�జ     ----    మ� మ� మ� మ� +  +  +  +  ఆజ ఆజ ఆజ ఆజ     ----    య_�గమసంTUయ_�గమసంTUయ_�గమసంTUయ_�గమసంTU 

26. అస1�Cర�ంబ�అస1�Cర�ంబ�అస1�Cర�ంబ�అస1�Cర�ంబ�    ----    అస¡ అస¡ అస¡ అస¡ +  +  +  +  మ�ర�ంబ�  మ�ర�ంబ�  మ�ర�ంబ�  మ�ర�ంబ�  ----    అను1�=కి సంTUఅను1�=కి సంTUఅను1�=కి సంTUఅను1�=కి సంTU 

27. 7¢£ందవ%_ెనౖ7¢£ందవ%_ెనౖ7¢£ందవ%_ెనౖ7¢£ందవ%_ెనౖ    ----    7¢£ందవ%డW 7¢£ందవ%డW 7¢£ందవ%డW 7¢£ందవ%డW +  +  +  +  ఐనఐనఐనఐన            ----ఉAారసంTUఉAారసంTUఉAారసంTUఉAారసంTU 

సమ�yాల�సమ�yాల�సమ�yాల�సమ�yాల� 

1. ప%ణ��Mాసమ� - ప%ణ�మ�నక� ఆMాసమ�  - ష¦ీ§ తతXNర$షం  

2. మ�ో1�Cదమ� - మదమ�వలన ఉ1�Cదమ�  - పంచ¨ తతXNర$ష 

3. ప©ల
ాz - ప©లªక[ 
ాz   - ష¦ీ§ తతXNర$షం 

4. bావనచ
5త� - bావనu�«న చ
5త�గల�U  - బహ¬�78సమ�సం 

5. భAc�4�రవమ�ల� - భAc�య�ను, 4�రవమ�ను  - ద9ంద9సమ�సం 



6. హ
5హరబ�హCల� - హ
5య�ను, హర$డWను, బ�హCయ�ను – బహ¬పద ద9ంద9సమ�సం 

7. చరణద9ంద9ంబ� - చరణమ�ల ªక[ ద9ంద9ంబ� - ష¦ీ§ తతXNర$షం 

8. ఆజ� లH ంఘనమ�  - ఆజ ªక[ ఉలH ంఘనమ�  - ష¦ీ§ తతXNర$షం 

9. అనలజ��తXల�  - అనలమ� ªక[ జ��తXల�  - ష¦ీ§ తతXNర$షం 

10. ఘనహ¬ంAారమ� - ఘనu�«నహ¬ంAారమ�  - �\]షణప©ర9పదకరC��రయం 

11. ఆయ�సూ�త�మ�ల�- ఆయ�వ% అ1}_. సూత�మ�ల� - ర®పకసమ�సం 

12. ��రl�వ& - ��రతం అనుhiర$గల అవ& - సం��వనప©ర9పదకరC��రయం 

13. అమ
ా�ద - మ
ా�దAా&�U   - న¯ తతXNర$షం 

అలంAా
ాల�అలంAా
ాల�అలంAా
ాల�అలంAా
ాల� 

1. అనుచు° జ'వ%ఱు¨ఱు కను,ఁగవl² 1�సNంద�ోష§ ంబ�l²అనుచు° జ'వ%ఱు¨ఱు కను,ఁగవl² 1�సNంద�ోష§ ంబ�l²అనుచు° జ'వ%ఱు¨ఱు కను,ఁగవl² 1�సNంద�ోష§ ంబ�l²అనుచు° జ'వ%ఱు¨ఱు కను,ఁగవl² 1�సNంద�ోష§ ంబ�l² 

ఘనహ¬ంAారఘనహ¬ంAారఘనహ¬ంAారఘనహ¬ంAారమ�l² గ
5³ల�H  1� బ´° మ�l² గ
5³ల�H  1� బ´° మ�l² గ
5³ల�H  1� బ´° మ�l² గ
5³ల�H  1� బ´° సలµ;& ¶డ°సలµ;& ¶డ°సలµ;& ¶డ°సలµ;& ¶డ° 

ఇ�U స9��M�Ac� అలంAారమ�ఇ�U స9��M�Ac� అలంAారమ�ఇ�U స9��M�Ac� అలంAారమ�ఇ�U స9��M�Ac� అలంAారమ� 

ల�ణం ల�ణం ల�ణం ల�ణం : జ·), గ�ణAc^య�దులల� ఉన, స9��Mా&, ఉన,�U ఉన,టnH 4ా 

వ
5dం< {ె̧ l ే��&& స9��M�Ac� అలంAారం అందుర$వ
5dం< {ె̧ l ే��&& స9��M�Ac� అలంAారం అందుర$వ
5dం< {ె̧ l ే��&& స9��M�Ac� అలంAారం అందుర$వ
5dం< {ె̧ l ే��&& స9��M�Ac� అలంAారం అందుర$.... 

ఇక[డ zMా¹ ఎర̂బ_.న కన,లl²ఇక[డ zMా¹ ఎర̂బ_.న కన,లl²ఇక[డ zMా¹ ఎర̂బ_.న కన,లl²ఇక[డ zMా¹ ఎర̂బ_.న కన,లl², , , , అ�U
5ప_ ేh�hౖ�ద�అ�U
5ప_ ేh�hౖ�ద�అ�U
5ప_ ేh�hౖ�ద�అ�U
5ప_ ేh�hౖ�ద� 

l²l²l²l², , , , 4 పN హ¬ంAారమ�l²4 పN హ¬ంAారమ�l²4 పN హ¬ంAారమ�l²4 పN హ¬ంAారమ�l², , , , కదల�_ ేకదల�_ ేకదల�_ ేకదల�_ ేకనుబ»మల మ�_.l²కనుబ»మల మ�_.l²కనుబ»మల మ�_.l²కనుబ»మల మ�_.l² 

గ
5³సూ�  Aeపంl² zMా¹ ఉ1�,డ&గ
5³సూ�  Aeపంl² zMా¹ ఉ1�,డ&గ
5³సూ�  Aeపంl² zMా¹ ఉ1�,డ&గ
5³సూ�  Aeపంl² zMా¹ ఉ1�,డ&, , , , ఆAeపస9��Mా&,ఆAeపస9��Mా&,ఆAeపస9��Mా&,ఆAeపస9��Mా&, 

ఉన,�U ఉన,టnH 4ా వ
5dంచడం వలH  ఇ�U స9��M�Ac� అలంAారంఉన,�U ఉన,టnH 4ా వ
5dంచడం వలH  ఇ�U స9��M�Ac� అలంAారంఉన,�U ఉన,టnH 4ా వ
5dంచడం వలH  ఇ�U స9��M�Ac� అలంAారంఉన,�U ఉన,టnH 4ా వ
5dంచడం వలH  ఇ�U స9��M�Ac� అలంAారం.... 

అ
ా� ల�అ
ా� ల�అ
ా� ల�అ
ా� ల�     

1. ఔద�త�మ� - b¼గర$బ´తXతనమ�  6. సంl�నమ� - ¸డ¾ల� 

2. y¿��Q& - u�ర$ప%    7.  �ొసగ�ల� - �ోషమ� 

3. ఈసు  - Aeపం    8.  ABల�9 - 
ాజసభ 

4. ప)వ�త  - yాTU9 

5. ��గ�మ�ల� - సంపదల� 

bాÃా�ంశ సంధుల�bాÃా�ంశ సంధుల�bాÃా�ంశ సంధుల�bాÃా�ంశ సంధుల� 

1. MాఙCయం - MాÅ + మయం - అను1�=ిక సంTU 

2. 
ాణC7Æంద�వరం - 
ాÇ + మ7Æంద�వరం - అను1�=ికసంTU 



3. జగ1�,ధుడW - జగ¡ + 1�ధుడW  - అను1�=ికసంTU 

4. తనCయమ� - త¡ + మయమ�  - అను1�=ికసంTU 

5. 
ాణCణS  - 
ాÇ + మణS  - అను1�=ికసంTU 

6. మర$న,ందనుడW - మర$¡ + నందనుడW - అను1�=ికసంTU 

 

2. అమ
ావ)అమ
ావ)అమ
ావ)అమ
ావ) 

అ
ా� ల�అ
ా� ల�అ
ా� ల�అ
ా� ల� 

1. దగ�ర – {రే$వల� 

Mాక�మ� – ఉbాT��య�& దగ�ర ఉంటÈ �జ· నం h�ర$గ�ను. 

2. జగజ'³యమ�నం  -  ల�కమంతటs{ే AB&య�డతగ�న�U 

Mాక�ం  -  É̂కృషd�ేవ
ాయల ప
5bాల1� Aాలంల� భ�వన�జయం జగజ'³యమ�నం4ా M}ల�4 ం�Uం�U. 

3. M}ౖభM�hiతం  -  4 పNతనం కG45న�U 

Mాక�ం  -  మ� అక[ �Mాహమ� {�ల� M}భౖM�hiతం4ా జ
5hంి{�మ�. 

4. ప%aతం  -  ప�త�ం 

Mాక�ం  -  ప%ణ�నదులల� yా,నమ�చ
5ంచటం వలH  మ�నవ%లందర® ప%aతXల� అవ%l�ర$. 

5. మ�గ�� ల�  -  మ�
5=ిbgIxMార$, �సCయ�&Ac గ�
5Aావడం 

Mాక�ం – మ�ంబ�I నగరంల� &
5Cంచబ_.న ఆAాశహ
ాCpలను చూ=ి అ12త మం�Uమ�గ�� లవ%l�ర$.  

ఆనం�Uం{Mేార$. 

6. ఘనAÊ
5� – 4 పNhiర$ 

Mాక�ం – స<° టËండూల[Ì 4 పN Ac^AkటÌ 4ా ఘనAÊ
5� yాTUం{�డW. 

7. �తరణ – ��నం 

Mాక�ం – hiదMా
5Ac, ఆకGl² బ�ధప_ే Mా
5Ac ఆÍరం �తరణ {ేయటం వలH  ప%ణ�ం వసు� ం�U. 

8. అహ
5,శల� – 
ా)�ంబవళÎH  

Mాక�ం – 12ను I.A.S.ఆÏీసÌ AాMాల& అహ
5,శల� కృ¦ి {సేు� 1�,ను. 

9. Aాణ�< – <రAాల Mాసyా� నమ� 

Mాక�ం – అమ
ావ) zలNకళలక� Aాణ�< 

10. ఆలMాలమ� – yా� నమ� 



Mాక�ం – ప�కృ) రమణÐయతక� 4ా^ మ�ల� ఆలMాలమ� 

11. ¸0వ% – స1��= ి

Mాక�ం – 4�తమ బ�దు� డW ¹�l�ంతం ¸0వ%4ా12 ¹�ం{�డW. 

12. 
�) – పద�) 

Mాక�ం – 12టs 
ాజAÊయ�ల� సక̂మu�«న 
�)ల� లµవ%. 

 

ప
ా�యప��ల�ప
ా�యప��ల�ప
ా�యప��ల�ప
ా�యప��ల� 

1. AÊ
5� - యశసు�, ఖ��), hiర$ 

2. Aానుక - బహ¬మ), బహ¬మ�నమ�, Aా&క 

3. గ̂ంధం - ప%స�కమ�, b¼త�మ�, Acl�బ� 

4. 
ా| - ప�భ�వ%, భPbాల�డW, నరbాల�డW, భPప) 

5. ప%రమ� - నగరమ�, పటoణమ�, బ=ీ� , నగ
5, bg� ల� 

6. సం�హేమ�- అనుమ�నమ�, శంక, సంశయమ� 

7. ప�భ�వ% - 
ా|, ఱ�డW, భPbాల�డW 

8. యవ&క - lెర, పర�� 

9. దయ - జ·G, కర$ణ, కృప 

10. Aాలం - సమయమ�, b¼దు( , తర$ణమ� 

11. శ
�రమ� - �ేహమ�, తనువ%, u�« 

12. స1�,p= ి- ¸0వ%, మ�&, య), మÑ& 

1�1�ర�మ�ల�1�1�ర�మ�ల�1�1�ర�మ�ల�1�1�ర�మ�ల� 

1. పత�మ�  - ఆక�, Aా45తమ� 

2. 
ా| - ప�భ�వ%, చందు� డW, ఇందు� డW 

3. bాదమ� - Aాల�, పద�bాదమ� 

4. క�లం - వంశం, జ·) 

5. పదం - మ�ట, bాట 

6. కళ - zలNమ�, అందమ�, చదువ% 

7. గ�ర$వ% - ఉbాT��య�డW, తం_.�, బృహసN), l�త 



8. క� - Aావ�కర�, ;క�^ డW, MాÒCAc 

9. య�త� - జ·తర, ఉత�వమ� 

10. {ైత�మ� - భవనమ�, బÓ��� లయమ�, సభ 

వ%తNత� p
ా� ల�వ%తNత� p
ా� ల�వ%తNత� p
ా� ల�వ%తNత� p
ా� ల� 

1. {ైత�మ�  - bాÔాణ�దుల{ే కటoబ_ే�U (బÓద�సూ� పం) 

2. క�  - {�తXర�ం4ా వ
5dం{MేాడW 

3. శ
�రమ�  - 
Õ4ాదుల{ ే78ం=ింపబ_. zTUలమIx��U (�ేహం) 

4. బÓదు� ల�  - బ�దు� & బ´ధలను అనుస
5ం{Mేార$ 

5. గ�ర$వ%  - అజ· నమ1}_. అంధAారమ�ను bg4 టno MాడW (ఉbాT��య�డW) 

6. హరCpమ� - మ1Öహరమ�4ా ఉండWన�U (uvడ) 

ప�కృ)  �కృ)   ప�కృ)  �కృ) 

1. పటoణం - పత�నం   6. క� - కI 

2. \ాస� ?ం   - చటoం   7. ర®పమ�- ర®ప% 

3. yా-. - yాAc
5   8. య�త�   - జ·తర 

4. ��పం - �UM}9   9. �ద�     - ��ె(  

5. AÊ
5� - AÊ
5)   10. ��9పమ�- �Uబ× 

సంధుల�సంధుల�సంధుల�సంధుల� 

1. తనCయ�లu�«  -  త¡ + మయ�లu�«  -  అను1�=ికసంTU 

2. సం�హేపడW  -  సం�ేహమ� + పడW  -  ప_�9�U సంTU 

3. MాఙCయం  -  MాÅ + మయం        -  అను1�=కిసంTU 

4. భయపడక  -  భయమ� + పడక     -  ప_�9�UసంTU 

5. ఆనందపడW  -  ఆనందమ� + పడW     -  ప_�9�UసంTU 

6. సను,){యే�  -  స¡ + ను)  -  అను1�=ికసంTU 

7. 
ాణCణS   -  
ాÇ + మణS  -  అను1�=ికసంTU 

8. నMా�ంధ�   -  నవ� +ఆంధ�  -  సవరd��ర�సంTU 

9. మ78l��మ�నమ� -  మ78త + అ¸మ�నమ� -  సవరd��ర�సంTU 

10. శl� (̧    -  శత + అ �̧   -  సవరd��ర�సంTU 



11. అమ
ా
ామం  -  అమర + ఆ
ామం -  సవరd��ర�సంTU 

12. బÓద�మl�{�ర$�డW -  బÓద�మత + ఆ{�ర$�డW -  సవరd��ర�సంTU 

13. పం{�
ామ�ల�  -  పంచ + ఆ
ామ�ల� -  సవరd��ర�సంTU 

14. <
ాయ�వ%  -  <ర + ఆయ�వ% -  సవరd��ర�సంTU 

15. అజ
ామరం  -  అజర + అమరం -  సవరd��ర�సంTU 

16. పరమ�వTU  -  పరమ + అవTU -  సవరd��ర�సంTU 

17. అమరGం4'శ9ర$డW  -  అమరGంగ + ఈశ9ర$డW-  గ�ణసంTU 

18. M}ౖభM�hiతమ�  -  M}ౖభవ + ఉhiతమ� -   గ�ణసంTU 

19. అత�ంత   -  అ) + అంత  -  యణ��ేశసంTU 

20. అత�దుØతం  -  అ) + అదుØతం -  యణ��ేశసంTU 

21. మÙజ9ల  -  మÍ + ఉజ9ల -  గ�ణసంTU 

22. 
ాషo Úప% 
ాజT�&  -  
ాషo Úమ� + 
ాజT�& -  ప%ంbా9�శేసంTU 

23. yాధu�«న  -  yాధ�మ� + ఐన -  ఉAారసంTU 

24. అహ
5,శల�  -  అహః + &శల�  -  �సర�సంTU 

సమ�yాల�సమ�yాల�సమ�yాల�సమ�yాల� 

1. ఘనAÊ
5�  -  ఘనu�«న AÊ
5�   -  �\]షణప©ర9పదకరC��రయం 

2. zలNసంపద -  zలNమ1}_. సంపద -  ర®పకసమ�సం 

3. నవనగ
ాల� -  lÜQC�U సంఖ�గల నగ
ాల�  -  �U9గ�సమ�సం 

4. పం{�
ామ�ల� -  ఐదు సంఖ� గల ఆ
ామ�ల� -  �U9గ�సమ�సం 

5. కృÔాd న�U  -  కృషd  అ12hiర$గల న�U -  సం��వన ప©ర9పద కరC��రయ సమ�సం 

6. అమ
ావ) -  అమ
ావ) అ12hiర$ గల పటoణమ�  -  సం��వనప©ర9పద కరC��రయసమ�సం 

7. అహ
5,శల� -  అహసు�&శయ� -  ద9ంద9సమ�సం 

8. అ1�దరణ  -  ఆదరణలµ&�U  -  నఙ�తతXNర$ష సమ�సం 

9. సు=ి�రyా� నం -  సు=ి�రu�«న yా� నం -  �\]షణప©ర9పద కరC��రయ సమ�సం 

10. bాదసNరÝ -  bాదమ�లªక[ సNరÝ -  ష¦ి§  తతXNర$షం 

11. మÍb�ా Aారమ� -  4 పN�ెనౖ b�ా Aారమ� -  �\]షణప©ర9పద కరC��రయ సమ�సం 

12. సంస[ృj సంప���య�ల�  -  సంస[ృ)య�, సంప���యమ�ను  - ద9ంద9 సమ�సం 



13. zలNసంపద   -  zలNమ1}_. సంపద  -  ర®పకసమ�సం 

14. మÍన�U  -  4 పN�ెనౖ న�U   -  �\]షణప©ర9పద కరC��రయ సమ�సం 

15. <
ాయ�వ%  -  <రu�«న ఆయ�వ% కల�U -  బహ¬�78 సమ�సం 

అలంAా
ాల�అలంAా
ాల�అలంAా
ాల�అలంAా
ాల� 

ఉ�� : 1)  MాడW l�టs{టెoంత b¼డవ% ఉ1�,డW 

         2) �Mేాలయ 4Õప%
ాల� ఆAా\ా&, అంటnతX1�,I 

h�ౖ MాAా�లల� మ&¦ి ఎతX� ను, 4Õప%
ాల ఎతX� ను ఉన, ఎతX�  కంటË ఎక�[వ{=ేి {పెNడం జ
545ం�U. 

ల�ణం :- �షయ�&, ఉన,��&కంటË ఎక�[వ {ే= ి{పెNడం చూ=ని సందరØమ�ల�&�U 

1) చుక[ల� తలప©వ%ల�4ా 

అక[జమ�గ uv& h�ం< యంబరTU° 

M}క[సu�« చూపటsoన 

అAe[మG మ�దమ�1Þం�ె ఆతC=ి�)ల�° 

��వం :- ఆAాశంల�& న�l�� ల� తలల� ధ
5ం<న ప%వ%9లవల� కనబ_టేటnH 4ా ఆశtర�ం కG4'టటnH , హనుమంతXడW 

తన శ
�
ా&, h�ం<, ఆAాశTUల� 4 పN4ా కనబ_�¾ డW.  =తీ చూ=ి ఆనం��&, b¼ం�Uం�U. 

• హనుమంతXడW ఆAా\ా&, l�A'ల�, ఆAాశంల�& న�l�� ల� ఆయన తలల�& ప%వ%9ల వల� కనబ_�¾ I అ& 

అ)శIం< {ెపNడం వలH  అ)శßAc� అలంAారం. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. జ·నపదు& జ·బ�జ·నపదు& జ·బ�జ·నపదు& జ·బ�జ·నపదు& జ·బ� 



అ
ా� ల�అ
ా� ల�అ
ా� ల�అ
ా� ల� 

1. లµఖ   -  ఉత�రం 

2. మందం  -  తక�[వ 

3. అTోగ)  -  aచ=ి�) 

4. అంతరం  -  �àదం (l_ే�) 

5. తర[మ�  -  Mాదన 

6. చందం  -  �ధం 

7. అ=ి�ర��వం -  =ి�రత9ంలµకbgవ%ట 

8. అరకల�  -  1�గళÎH  

9. 4ా^ áద(రణ -  4ా^ మ�లను బ�గ�{ేయడం 

10. ఆర(âహృదయ�డW -  జ·GకలMాడW 

11. ఇ1�ం   -  బహ¬మ) 

12. b¼ద(స�మ�నం -  పగలంl�,  y¼ంత:- 
kãతXల� వ�వyాయ-'త�ంల� b¼దస�మ�నం ప&{సేూ�  ఉంట�డW. 

13. చమl�[రం -  12ర$N,  y¼ంత:-  1� QతX� 
ాల� {�ల� చమl�[రం4ా మ�ట�H డWతXం�U. 

14. yా&,ధ�ం -  yా¨ప�ం, దగ�ర, స&,TU 

  y¼ంత:- వృ��� ప�ంల� తGHదండW� ల� క�మ�ర$ల yా&,ధ�ంల� గడbాG. 

15. కషoఫలం  -  శమ̂క� ఫGతం 

y¼ంత :-  ����ర$� ల� బ�4ా కషoప_. చ�U�l ేఆ కషoఫలం {�ల� మధురం4ా ఉంటnం�U. 

16. కడWప%ల� మ�డWtABను:-  పసు� ల�ండW 

y¼ంత – ABందర$ తGHదండW� ల� l�మ� కడWప%ల� మ�డWtAB& తమ hిలHలను చ�U�yా� ర$. 

17. అడWగ�న ప_.bgవ%  -  క&hించక�ం_� bgవడం  

y¼ంత – స<° బ��టsంå �1��yాలl² Ac^AkÇ bాత 
5Aార$¾ లa, అడWగ�న ప_.bgయ�I. 

��Ôాం\ాల���Ôాం\ాల���Ôాం\ాల���Ôాం\ాల� 

1. 
kãలµ9=ioషను -  టsAk[టno , ప�య�ణం {ేర$Aeవడం 

2. వ
ాæ Aాలం -  �త�టం, నూరtడం, T�న�ం 

3. మ_.దున,డం -  aర$h�టoడం, వ
51�టడం – పంట 

4. bాఠ\ాల  -  చదువ%ల�, ఉ�ో�4ాల�, ¹�తంల� =ి�రపడటం 



5. లµఖ  -  సమ�{�రం, <ర$1�మ� – {ేరడం 

6. ప&{ేయడం -  సంbా�Uంచడం – ఖర$th�టoడం – ఆనందం4ా ¹�ంచడం 

• Ac^ం�U ప��లక� �వరణ ఇ<t y¼ంత MాAా�ల� M�ా యం_. 

1. ప%
5టsల�12 సంTUABటoడం  -  ప& b�ా రం�ంచ4ా12 ఆ ప&Ac �ఘ,ం కలగడం 

 y¼ంత:-  మ� ఊ
5ల� aళH  ట��ంక� &
5Cంచుటక� èదల� h�టo4ా12 ఆప& ప%
5టsల�12 సంTU ABటsoం�U. 

2. కల�ప%��యడం  -  వ�వyాయ b¼ల�లల�& అనవసu�«న èక[లను ఏ
5bారM2యడం.  పంట b¼ల�ల�H  

కల�ప% ��య�టక� కéêల� అ. 

y¼ంత:- సమ�జంల�& దు
ా{�
ాలను కల�ప%��య�G. 

3. 4ా^ áద�రణ  -  4ా^ మ��వృ�U�Ac bాటnపడటం 

y¼ంత:-  12టs 
ాజAÊయ 1�యక�ల� 4ా^ áద�రణక� ప©నుAeMాG. 

4. ఉన,దంl� ఊడWtక�bgవడం -  సర91�శనu�«bgవటం. 

y¼ంత:-  కమలµë గ�ర̂ప%yా9
� bgటìలల� బ�4ా ల���ల� వyా� య& బíటsoంå క_.l ేఉన,దంl� 

ఊడWtక�bgIం�U. 

ప
ా�యప��ల�ప
ా�యప��ల�ప
ా�యప��ల�ప
ా�యప��ల� 

1. ప�పంచంప�పంచంప�పంచంప�పంచం        ----        ల�కమ�ల�కమ�ల�కమ�ల�కమ�, , , , జగతX�జగతX�జగతX�జగతX� , , , , �శ9మ��శ9మ��శ9మ��శ9మ� 

2. లµఖలµఖలµఖలµఖ        ----        ఉత�రంఉత�రంఉత�రంఉత�రం, , , , జ·బ�జ·బ�జ·బ�జ·బ� 

3. న�l�� ల�న�l�� ల�న�l�� ల�న�l�� ల�    ----        చుక[ల�చుక[ల�చుక[ల�చుక[ల�, , , , l�రల�l�రల�l�రల�l�రల� 

4. =i,హం=i,హం=i,హం=i,హం        ----        u�«)� u�«)� u�«)� u�«)� –    {GెQ{GెQ{GెQ{GెQ, , , , yాంగత�ంyాంగత�ంyాంగత�ంyాంగత�ం 

5. సంl²షంసంl²షంసంl²షంసంl²షం        ----        ఆనందంఆనందంఆనందంఆనందం, , , , áదమ�áదమ�áదమ�áదమ�, , , , హరæమ�హరæమ�హరæమ�హరæమ� 

6. 4ా^ మం4ా^ మం4ా^ మం4ా^ మం        ----        వల�Hవల�Hవల�Hవల�H , , , , జనపదంజనపదంజనపదంజనపదం, , , , ఊర$ఊర$ఊర$ఊర$ 

7. 
ా)�
ా)�
ా)�
ా)�        ----        &శ&శ&శ&శ, , , , య�Q&య�Q&య�Q&య�Q&, , , , రరరరజ&జ&జ&జ&, , , , 
'I
'I
'I
'I 

8. 4ాG4ాG4ాG4ాG        ----        పవనంపవనంపవనంపవనం, , , , స¨రంస¨రంస¨రంస¨రం, , , , Mాయ�వ%Mాయ�వ%Mాయ�వ%Mాయ�వ%, , , , మ�ర$తంమ�ర$తంమ�ర$తంమ�ర$తం 

9. ఆలస�ంఆలస�ంఆలస�ంఆలస�ం        ----        జ·గ�జ·గ�జ·గ�జ·గ�, , , , �లంబం�లంబం�లంబం�లంబం 

10. మంచుమంచుమంచుమంచు        ----        తXÔారంతXÔారంతXÔారంతXÔారం, , , , aÍరంaÍరంaÍరంaÍరం 

1�1�
ా� ల�1�1�
ా� ల�1�1�
ా� ల�1�1�
ా� ల� 

1. Aాలమ�Aాలమ�Aాలమ�Aాలమ�        ----        సమయంసమయంసమయంసమయం, , , , నల�ప%నల�ప%నల�ప%నల�ప%, , , , మరణమ�మరణమ�మరణమ�మరణమ� 

2. గ�ణంగ�ణంగ�ణంగ�ణం        ----        స9��వంస9��వంస9��వంస9��వం, , , , �ంటs1�
5�ంటs1�
5�ంటs1�
5�ంటs1�
5 



3. ఫలంఫలంఫలంఫలం        ----        పండWపండWపండWపండW, , , , ప�ßజనంప�ßజనంప�ßజనంప�ßజనం 

4. QతX� డWQతX� డWQతX� డWQతX� డW        ----        =i,78తXడW=i,78తXడW=i,78తXడW=i,78తXడW, , , , సూర$�డWసూర$�డWసూర$�డWసూర$�డW 

5. ప�మ�ప�మ�ప�మ�ప�మ�        ----        15 15 15 15 
Õ|ల�
Õ|ల�
Õ|ల�
Õ|ల�, , , , M}పౖ%M}పౖ%M}పౖ%M}పౖ%, , , , ప-.
kక[ప-.
kక[ప-.
kక[ప-.
kక[ 

6. వరæంవరæంవరæంవరæం        ----        MానMానMానMాన, , , , సంవత�రంసంవత�రంసంవత�రంసంవత�రం 

7. ¹వనం¹వనం¹వనం¹వనం        ----        బ�తXక�బ�తXక�బ�తXక�బ�తXక�, , , , aర$aర$aర$aర$ 

8. కళకళకళకళ        ----        చదువ%చదువ%చదువ%చదువ%, , , , zలNంzలNంzలNంzలNం, , , , చందు� &ల� చందు� &ల� చందు� &ల� చందు� &ల� 16161616వ వంతXవ వంతXవ వంతXవ వంతX 

వ%�తNత� p
ా� ల�వ%�తNత� p
ా� ల�వ%�తNత� p
ా� ల�వ%�తNత� p
ా� ల� 

1. {ైత�మ�  -  <l��  న�త�మ�l² కé_.న ప%న,మ ��నయందు కలదు 

2. హృదయం -  �Ôాదుల{ే హ
5ంపబడWన�U 

3. సఖుడW  -  సర9భPతమ�లయందు =i,హయ�క�� డW 

4. QతX� డW  -  సర9భPతమ�లయందు దయగలMాడW 

ప�కృ)    �కృ)  ప�కృ)   �కృ) 

1. =ి�రమ�   )రమ�  8. �శేమ�  �ేసమ� 

2. Aార�మ�   కర³మ�  9. ¹�తమ�  ¹తమ� 

3. ఆశtర�ం   అ{tెర$వ% 10.చదువ%  సదువ% 

4. కషoం   క=ి�   11.సంl²షం  సంతసం 

5. &త�మ�   &{ెtల�  12.&ద�   &దుర 

6. 
ా)�   
ా)
5  13.=i,హమ�  1}య�మ� 

7. ర®bాI  ర®ప�మ� 

సంధుల�సంధుల�సంధుల�సంధుల� 

1. ఆÍÍ  -  ఆÍ + ఆÍ  - ఆuvï_.త సంTU 

2. ఏuvQ  -  ఏQ + ఏQ  -  ఇత9సంTU 

3. అక[డక[డ -  అక[డ + అక[డ -  ఆuvï_.త సంTU 

4. పటoపగల� -  పగల� + పగల�   -  ఆuvï_.త సంTU 

సూత�మ� -  1. అచుtనక� ఆuvï_.తం పరu�«lే, సంTU తరచు4ా వసు� ం�U. 

2.  ఆuvï_.తమ� పరu�«నప%డW క_�దుల lÜGయచుt ¨�U వ
ాd లAkల�H  అదంతu�«న �U9ర$క�టAారం వసు� ం�U. 

 



Ac^ం�U MాAా�లను (yామ�న�) సంzHషo  MాAా�ల�4ా మ�రtం_.. 

1. 
ామ�డW bాఠం చ�U�, అర�ం {ేసుక�1�,డW. 

సంzHషo  – 
ామ�డW bాఠం చ�U�, అర�ం {సేుక�1�,డW. 

2. yామ�న� – M}ౖదు�డW ప�థమ <Acత� {\ేాడW.  M}దౖు�డW మందుల� ఇyా� డW. 

సంzHషo  – M}దౖు�డW ప�ధమ <Acత�{=ేి, మందుల� ఇyా� డW.  

yామ�న� – అక[ టì. చూసు� న,�U. అక[ – నృత�ం {సేు� న,�U.  

సంzHషo  – అక[ టì చూసూ�  నృత�ం {సేు� న,�U. 

Ac^ం�U yామ�న� MాAా�లను సంయ�క� MాAా�ల�4ా మ�రtం_.. 

yామ�న� – 
ామకృషXd డW గ�ర$వ%.  �M2AానందుడW zషX�డW. 

సంయ�క� – 
ామకృషd �M2Aానందుల� గ�ర$zషX�ల�. 

yామ�న� – =ీత సం4�తం 12ర$tక�ంటnన,�U.  =ీత నృత�ం 12ర$tక�ంటnన,�U.  

సంయ�క� – =తీ సం4�తం, నృత�ం 12ర$tక�ంటnన,�U. 

yామ�న� – రం4ా
ావ%క� bాడటమంటÈ ఆసAc� .  రం4ా
ావ%క� �నడమంటÈ �రAc� . 

సంయ�క� – రం4ా
ావ%క� bాడడమంటÈ ఆసAc� , �నడమంటÈ �రAc� . 

yామ�న� – É̂ను బ_.Ac వ{�tడW.  జ·° 
k_.¾  బ_.Ac వ{�tడW.  హసC¡ బ_.Ac వ{�tడW.  

సంయ�క� – É̂ను, జ·° 
k_.¾ , హసC¡ బ_.Ac వ{�tర$. 

yామ�న� – ఆయన క�, ఆయన 4ాయక�డW, ఆయన ����M2త�  

సంయ�క� – ఆయనక�, 4ాయక�డW, ����M2త� . 

సంధుల� 

1. ప©
kమC -  ప©వ% + 
kమC -  b�ా l�TUసంTU 

2. ప©�ోట  -  ప©వ% + l²ట  -  b�ా l��UసంTU 

3. ¨గడ  -  ¨ద + కడ  -  b�ా l��UసంTU 

4. Akం��మరల� -  Akంప% + l�మరల� -  b�ా l��UసంTU 

సూత�మ�  -  1. సమ�yాల�H  b�ా l�దుల lÜG అచుt ¨�U వ
ాd లక� ల�పం బహ¬ళం4ా వసు� ం�U. 

2. ల�పం 
ా4ా Q45Gన అ�
ా&Ac పర$Ôాల� పరu�«l ేను4ాగమం వస�ం�U.  అన4ా  ను లµక  °.  ఈ 

ను4ాగమంల�&   °  అరసున, ర®పంల�4ా&, &ండWసున, ర®పంల� Aా& వసు� ం�U. 

b�ా l�దుల� అన4ా b�ా త, లµత, AB^ త� , Ac^ందు, Akంప%, {ెను,. 



పర$Ôాల� క,త,ల� అ12� సరðñల�4ా అంటÈ గ,ద,ల�4ా మ�రటం. 

5. 1}{tెG  -  1}ఱ + {ెG  -  b�ా l��UసంTU 

6. {ైl�� రంభం -  {ైత� +ఆరంభం  -  సవరd��ర�సంTU. 

7. 4ా^ áద�రణ -  4ా^ మ + ఉద�రణ -  గ�ణసంTU 

8. పట�,ల� -  పట,మ� + ల� -  ల�లనలసంTU 

9. y¿ఖ��ల� -  y¿ఖ�మ� + ల�  -  ల�లనలసంTU 

10. పల�H టòర$ -  పల�H  + టòర$  -  టn4ాగమసంTU 

11. మ�యమC -  మ� + అమC  -  య_�గమసంTU 

12. భl��ల�  -  భత�మ� + ల�  -  ల�లనలసంTU 

13. yా9ర�ం   -  స9 + అర�ం  -  సవరd��ర�సంTU 

14. కషoప_.   -  కషoమ� + ప_.  -  ప_�9�UసంTU 

సమ�yాల�సమ�yాల�సమ�yాల�సమ�yాల� 

1. పదÍరణ�ల� -  పదÍర$ సంఖ� గల అణ�ల�  -  �U9గ�సమ�సం 

2. ��నగ)  -  ��నu�«న గ)   -  �\]షణప©ర9పదకరC��రయసమ�సం 

3. ¹�తy¿खखఖ�ం -  ¹�తమందు y¿ఖ�ం  -  సప�¨ తతXNర$ష సమ�సం 

4. 
ా)�ంబవళÎH  -  
ా)�య�, వగల�ను  -  ద9ంద9సమ�సం 

5. ప�U
Õ|ల� -  ప�Uసంఖ�గల 
Õ|ల�  -  �U9గ�సమ�సం 

6. బ�_.బందల� -  బ�_.య�, బందయ�  -  ద9ంద9సమ�సం 

7. అ=ి�ర��వమ� -  అ=ి�రu�«న ��వమ�  -  �\]షణప©ర9పదకరC��రయ సమ�సం 

8. ప�జ·సమ���యం -  ప�జల ªక[ సమ���యం -  ష¦ీ§ తతNర$ష సమ�సం 

9. పల�H టò
5 ¹�తం -  పల�H టò
5 ªక[ ¹�తం -  ష¦ీ§ తతNర$ష సమ�సం 

10. సర9�´4ాల� -  సర9u�«న �´4ాల�  -  �\]షణ ప©ర9పదకరC��రయం 

11. ఆర(â హృదయమ�  -  ఆర(âu�«న హృదయ�ల�  -  �\]షణ ప©ర9పదకరC��రయం 

12. మ�నవ సంఘమ�  -  మ�నవ%ల ªక[ సంఘమ�  -  ష¦ీ§ తతNర$షం 

ప%
5టsల�12 సంTUABటoడం  - ప& b�ా రం�ంచ4ా12 �ఘ,ం కలగడం 

ఉన,దంl� ఊడWtక�bgవడం  -  ప©
5�4ా నషoం కలగడం 



4444....M}1},లM}1},లM}1},లM}1},ల 

   క� :  ఎఱóన 

 

అ
ా� ల� 

1.  =ిCతAాం)  -  <ర$నవ%9 

y¼ంత - <ర$నవ%9l² మనం ఎంl²మం�U& ఆకటno Aeవచుt. <న,hలిHల� =CితAాం)l² అంద
5a ఆక
5æyా� ర$. 

2. �U� -  ఆAాశం 

y¼ంత  -  �U�ల� ప0ల� ఎగ�ర$తXంట�I.  ఈ ప%షNమ� ఏ �U�ల� �
5=ని bా
5జ·తంల� ఉన,�U. 

3. Qక�[టమ�  -  ఎక�[వ 

y¼ంత  -  12టs &l��వసర ధరల� Qక�[టమ�4ా h�
545 bgతX1�,I. 

4. రజaకర¸ంబం -  చంద�̧ ంబం 

y¼ంత  -  b¿రdQ1�డW రజaకర¸ంబమ� M}1},లను ప�స
5సు� ం�U. 

5. Akãరవమ�   కల�వప©ల� 

6. షండమ� -  సమPహం, సమ���యం 

7. శంక - సం�ేహమ�, అనుమ�నమ� 

8. కరవటమ� -  భ
5ణ 

9. భPర®హమ�ల� -  వృ-ôల�, {ెటnH  

10. రజaశ9ర$డW -  చందు� డW 

11. uv�U& -  భPQ 

12. ఉదకమ� -  aర$ 

13. Mాయ�వ%  -  4ాG 

14. వ78, -  అ45, 

15. ��నుడW -  సూర$�డW 

16. అంబరమ� -  ఆAాశమ� 

17. �Uశల�  -  �Uక�[ల� 

18. చరమ�  -  కదుల�న�U  

19. అచరమ� -  కదల&�U 



20. yారంబ�  -  జలమ� 

21. Aాలంబ�  -  సమయమ� 

22. Ac^య  -  ప& 

23. ధరCంబ�  -  స9��వమ� 

24. భృంగమ� -  తXu�Cద 

25. క�సుమమ� -  ప%షNమ� 

26. సదు(   -  శబ(ం 

 

ప
ా�యప��ల�ప
ా�యప��ల�ప
ా�యప��ల�ప
ా�యప��ల� 

1. {�డWN  -  
�), jర$, �ధం, భం45, ప45_. 

2. M}GH  -  ప�Mాహం, స
5త, న�U, ఏర$, T�ర 

3. Akãరవం  -  క�మ�దమ�, ఇం��వరం, సృకమ�, క�వలయం, lెలH కల�వ, ఉతNలమ� 

4. A�మ��U  -  M}1},ల, జ��త�õ, చం�U�క 

5. చందు� డW  -  &\ాకర$డW, 1}లవంక, ఇందు� డW, శ\ాంక�డW, సుT�కర$డW, శz, Éత��నుడW,  

    రజaశ9ర$డW 

6. తమసు� తమం -  )Qరం, öకటs, అంధAారం, ఇర$ల�, T�9ంతమ� 

7. క�సుమమ� -  సుమం, ప%షNమ�, ప©వ%, �
5 

8. ల�చనమ� -  12త�ం, నయనమ�, కను,, అ-., చ0వ% 

9. పన,గమ� -  bామ�, అ78, ఉరగం 

10. కడG  -  సమ�ద�ం, yాగరం, జలTU 

11. 
ా)�  -  రజ&, 
'I, &z 

12. భృంగమ� -  తXu�Cద, షటNదమ� 

13. �U�  -  స9ర�ం, అమరల�కం 

14. వ_.  -  M2గం, Éఘïం, రయం 

15. =ిCతం  -  నవ%9, Íసం 

16. భPర$హం -  {ెటno , వృ�ం 

17. lే1}  -  సుధ, మధువ% 



18. అమృతం  -  hీయPషం, సుధ 

1�1�ర�మ�ల�1�1�ర�మ�ల�1�1�ర�మ�ల�1�1�ర�మ�ల� 

1. M}GH -  ప�Mాహం, lలె�ప%, పరంపర 

2. క�ండG -  bామ�, 1}మG, గ�ండ�&�U 

3. &టoM÷డWచు -  ఉb¼Nంగ�, �జృం�ంచు 

4. కరమ� -  {ేI, lÜండం, Acరణం 

5. QతX� డW -  సూర$�డW, =i,78తXడW 

6. ఇనుడW -  ప�భ�వ%, సూర$�డW 

7. �Uక�[ -  శరణం, M}పౖ% 

8. M}GH - ప�Mాహం, పరంపర 

9. ABమC -  =ీ� ?, AeటABమC, తర$\ాఖ 

10. రక�ం -  ఎర$ప%, ర$TUరం 

11. సత�øమ� -  బలమ�, ఒకగ�ణమ� 

12. l�రక -  న�త�మ�, కంటs నలH గ�^ డW¾  

13. ఘనమ� -  uvఘమ�, సమPహమ�, 4 పN�U. 

 

వ%�తNత� p
ా� ల�  

1. వనజ·తమ� -  aటsల� ప%టsoన�U (l�మర) 

2. రజaశ9ర$డW -  
ా)�Ac 
ా| (చందు� డW) 

3. �UకN)  -  అషo�Uక�[లక� 
ా| (ఇందు� డW) 

4. �Uవ=iందు� డW -  �Uనమ�నక� 
ా| (సూర$�డW) 

5. అంబ´TU  -  aటsAc &TU (సమ�ద�మ�) 

6. క�ండG  -  గ�ండ�మ�4ా శ
�
ా&, మ�డWచుABనున�U (bామ�) 

7. పన,గమ� -  bాదమ�ల{ే bg&�U (bామ�) 

8. సుT�కర$డW -  అమృతమయమ�ల�ౖన Acరణ�ల� కలMాడW (చందు� డW) 

 

సంధుల�సంధుల�సంధుల�సంధుల� 



1. అత�ంత  -  అ) + అంత -  యణ��ేశసంTU 

2. వంట�మ�దమ� -  వంట + ఆమ�దమ� -  అAారసంTU 

3. ఏమ&
5  -  ఏQ + అ&
5  -  ఇAారసంTU 

4. అ�9ధంబ�న -  ఆ + �ధంబ�న -  )�కసంTU 

5. �Uవ=iందు� డW -  �Uవస + ఇందు� డW -  గ�ణసంTU 

6. రజaశ9ర$డW -  రజa + ఈశ9ర$డW -  సవరd��ర�సంTU 

7. సమ�తX�Aాకృ) -  సమ�తX�క + ఆకృ) -  సవరd��ర�సంTU 

8. చం�U�Aాం�´TU -  చం�U�క + అం�´TU -  సవరd��ర�సంTU 

9. చంద�Aాంl²పలంబ�ల�  -  చంద�Aాంత + ఉపలంబ�ల�  -  గ�ణసంTU 

10. ��ర�ంబíౖన  -  ��ర�ంబ� + ఐన  -  ఉAారసంTU 

11. hి�యంబíసగగ -  hి�యంబ� + ఎసగగ -  ఉAారసంTU 

12. పండWవ%ల�ౖ -  పండWవ%ల� + ఐ -  ఉAారసంTU 

13. అత�ఱú°  -  ఆ + తఱú°  -  )�కసంTU 

14. న�´ంగణమ� -  నభః + అంగణమ� -  �సర�సంTU 

15. రంజ1ûషధమ� -  రంజన + ఔషధమ� -  వృ�U�సంTU 

16. Aాటnకగ�^ Ac[న -  Aాటnక + క�^ Ac[న -  గసడదMా�శేసంTU 

17. �ెసలను  -  �ెసల� + అను  -  ఉAారసంTU. 

18. గ�^ Ac[నటso  -  గ�^ Ac[న + అటso   -  అAారసంTU 

19. కనుం4 ను -  కను° + ABను  -  సరðñ�శేసంTU 

20. h�ం�రె  -  h�° + lరె  -  సరðñ�శేసంTU 

21. వ_.4 &  -  వ_. + AB&  -  గసడదMా�శేసంTU 

22. తలu�Ac[ -  తలమ� + ఎAc[ -  ఉAారసంTU. 

 

సమ�yాల�సమ�yాల�సమ�yాల�సమ�yాల� 

1. నల��ెసల� -  1�ల�4kãన 
5శల� -  �U9గ�సమ�సం 

2. సూర�చందు� ల� -  సూర$�డWను, చందు� డWను - ద9ంద9సమ�సం 

3. చం�U�Aాం�´TU -  చం�U�క అ1}_. అం�´TU -  ర®పకసమ�సమ� 



4. &\ాస)  -  &శ అ1}_. స)  -  ర®పకసమ�సం 

5. �Uవ=iందు� డW -  �Uవసమ�నక� ఇంద�డW -  ష¦ీ§ తతXNర$షం 

6. &ండW M}1},ల -  &ం_ైన M}1},ల  -  �\]షణప©ర9కరC��రయం 

7. ప)భAc�  -  ప)యందు భAc�  - సప�¨తతXNర$ష సమ�సం 

8. అలNl|ేడW -  అలNu�«న lేజమ� కలMాడW -  బహ¬�78సమ�సం 

9. �UకN)Aeటs -  �UAాNలక�లªక[ సమPహం -  ష¦ీ§ తతXNర$షం 

10. M}1},లM}GH -  M}1},లªక[ M}GH  -  ష¦ీ§ తతNర$షం 

11. అమృత=iచనమ� -  అమృతమ� ªక[ =iచనమ� -  ష¦ీ§ తతXNర$షం 

12. రజaశ9ర$డW -  రజ&Ac ఈశ9ర$డW  -  ష¦ీ§ తతXNర$షం 

ప�కృ)ప�కృ)ప�కృ)ప�కృ)        ----    �కృ)�కృ)�కృ)�కృ)            ప�కృ)ప�కృ)ప�కృ)ప�కృ)        ----    �కృ)�కృ)�కృ)�కృ) 

1. సంధ� - సం�ె, సంజ  9.  చందు� డW -   చందుర$డW 

2. �Uశ -   �ెస   10.  స�వణమ� - ygన  

3. ధరCమ� - దమCమ�  11.  సత� øమ� - సతX� వ 

4. 
ా)� - 
ా)
5, 
')
5  12.  ఆAాశమ� - ఆకసమ� 

5. &శ - &= ి   13.  lజేమ� - lే| 

6. గర9మ� - గర$వమ�  14.  �Uవసమ� - �Uనమ� 

7. యత,మ� - జతనమ�  15.  భAc�  - బ)�  

8. �Uశ - �ెస   16.  Akãరవమ� - కల�వ 

 

అలంAా
ాల�అలంAా
ాల�అలంAా
ాల�అలంAా
ాల� 

1. అ�నుlేందు చం�U�Aాం�´TU యüలంబ� 

aట &టoలమ�గ &టoM÷_.{ ె

ఇ�U ర®పAాలంAారమ�  :  ఎటHన4ా ఈ పద�bాదమ�ల� ఉపuvయuvన M}1},లక�, ఉపమ�నu�«న సమ���� &Ac 

అ�àధం {పెNబ_.ం�U. 

ఇక[డ M}1},ల అ12 సమ�ద�మ� నుం_. చందు� డW &ండW4ా ఆ�రØ�ం{�డW 

ల�ణమ� :  ఉపమ�న ఉపuvయమ�లక� అబàధం {hెిNనటHIl ేఅ�U ర®పAాలంAారమ� అనబడWను. 

2. Aాటnక గ�^ Ac[నటso  కరవటంబ�న జగదండఖండమమ
k 



ఇందుల�& అలంAారమ� ఉlే�ý-ôలంAారమ� 

ఇక[డ öకటs Aాటnకల� ఉం�U. öకటs&ం_.న భP4Õళం Aాటnక కé
5న బ
5ణþల� ఉం�U. 

ఉపuvయమ� -  öకటs 

ఉపమ�నమ�  -  Aాటnక భ
5ణþ 

ల�ణమ�  :  ఉపమ�నమ�ల� ఉం_ ేధ
ాCల� ఉపuvయంల� ఉండటం వలన ఉపuvయ�&, ఉపమ�నం4ా 

ఊ78ం< {పెNడం ఉlే�ý-ôలంAారమ� అనబడWను. 

3. వ_.4 & ఱ�క�ల�పN)ల MాGన A'సరమ�� దGరN° 

ఇందుల�& అలంAారమ� స9��M�Ac� అలంAారమ� 

ల�ణమ�  :  ఏ�ె1ౖ� �షయ�&, ఉన,దున,టnH 4ా వ
5d=i�  ��&& స9��M�Ac� అలంAారమ� అందుర$. 

4. సుర$<ర l�రAా క�సుమ \��న�´ంగణభPQ  

ఈ Mాక�ంల�& అలంAారమ� ర®పAాలంAారమ� 

ల�ణమ�  :  ఉపuvయ�&Ac, ఉపమ�1�&Ac అ�àధం {పెNబ_.న{� అ�U ర®పAాలంAారమ� 

5. సుర$<రl�రAా క�సమ \��న�´ంగణ భPQ 

ఈ పద�ంల�& అలంAారమ� ఉపమ�లంAారమ� 

ల�ణమ�  :  ఉపuvయమ�ను, ఉపమ�నమ�l² bgGt అందం4ా వ
5dం< {ెప6టను ఉపమ�లంAారమ� 

అందుర$. 

6. క�మ��Ua 
ాగ రసబద� గ��క యనగ చందు� డWదIం{ ె

ఈ Mాక�ంల�గల అలంAారం ఉlే�ý-ôలంAారమ� 

7. �ెసలను ABమCల�య� న)��ర�మ�ల�ౖన కరంబ�ల° �̧యం 

ఇందుల�& అలంAా
ాల� ర®పక, ఉlే�ý-ôలంAా
ాల� 

8. b¼దG ªం_ొండ �U�య�ను భ��య� 

ఇందుల�& అలంAారమ� ఉlే�ý-ôలంAారమ�. 

 

 

 

 

 

 

5. శతకమధు
5మశతకమధు
5మశతకమధు
5మశతకమధు
5మ 



అ
ా� ల�అ
ా� ల�అ
ా� ల�అ
ా� ల� 

1. ఉత�మ�ల� - 4 పNMార$ 

y¼ంత  y¼ంత  y¼ంత  y¼ంత  ---- 

2. మ�ష[ర$డWమ�ష[ర$డWమ�ష[ర$డWమ�ష[ర$డW    ----    క�టsల�డWక�టsల�డWక�టsల�డWక�టsల�డW, , , , దుషXo డWదుషXo డWదుషXo డWదుషXo డW, , , , {డె¾MాడW{డె¾MాడW{డె¾MాడW{డె¾MాడW 

y¼ంత  y¼ంత  y¼ంత  y¼ంత  ---- 

3. ల�లనల�లనల�లనల�లన    ----        బ�జ³45ంచుబ�జ³45ంచుబ�జ³45ంచుబ�జ³45ంచు 

y¼ంత  y¼ంత  y¼ంత  y¼ంత  ---- 

4. ఘనతఘనతఘనతఘనత    ----        4 పNతనం4 పNతనం4 పNతనం4 పNతనం 

y¼ంత  y¼ంత  y¼ంత  y¼ంత  ---- 

5. మరCమ�మరCమ�మరCమ�మరCమ�    ----        రహస�మ�రహస�మ�రహస�మ�రహస�మ� 

y¼ంత  y¼ంత  y¼ంత  y¼ంత  ---- 

6. మృషల�మృషల�మృషల�మృషల�    ----        అసl��ల�అసl��ల�అసl��ల�అసl��ల�, , , , ఆబ��� ల�ఆబ��� ల�ఆబ��� ల�ఆబ��� ల� 

7. �మలం�మలం�మలం�మలం    ----        &రCలం&రCలం&రCలం&రCలం 

8. నననన����aదళంaదళంaదళంaదళం    ----        l�మ
ాక�l�మ
ాక�l�మ
ాక�l�మ
ాక� 

9. ;Ac�;Ac�;Ac�;Ac�    ----        మ�త�ప%<పNమ�త�ప%<పNమ�త�ప%<పNమ�త�ప%<పN 

10. l�GQl�GQl�GQl�GQ    ----        ఓఓఓఓర$Nర$Nర$Nర$N 

11. uvచకంuvచకంuvచకంuvచకం    ----        నల�ప% రంగ�నల�ప% రంగ�నల�ప% రంగ�నల�ప% రంగ� 

12. సుT�పßTUసుT�పßTUసుT�పßTUసుT�పßTU    ----        అమృత సమ�ద�ంఅమృత సమ�ద�ంఅమృత సమ�ద�ంఅమృత సమ�ద�ం 

ప
ా�యప��ల�ప
ా�యప��ల�ప
ా�యప��ల�ప
ా�యప��ల� 

1. ఈశ9ర$డW -  zవ%డW, శంకర$డW, శంభ�వ%, మ�క[ంటs 

2. ల-.C  -  ఇం�Uర, రమ, =
ి5, É̂, కమల 

3. �ేహం  -  తనువ%, శ
�రం, uvను, Aాయమ� 

4. aరమ�  -  జలం, ఉదకం, సGసమ�, l²యమ�, aర$ 

5. పß&TU -  కడG, జలTU, సమ�ద�మ�, yాగరమ� 

6. క
5  -  ఏనుగ�, గజమ� 

7. సుధ  -  అమృతమ�, hయీPషమ� 

8. ప%షNమ� -  ప%వ%, సుమమ�, �
5 



9. కర$ణ  -  దయ, కృప, క&కరమ� 

10. ��శరTU  -  É̂
ామ�డW, 
ాఘవ%డW, 
ామభదు� డW 

11. &క[మ�  -  &జమ�, య��ర�మ�, సత�మ�, Mాస�వమ� 

12. ��స[ర$డW -  సూర$�డW, ర�, ఇనుడW 

13. bాల�  -  - �రమ�, దుగ�మ�, పయసు� 

14. మ�ష[ర$డW -  మPర$� డW, దుషXo డW, ఖల�డW, దుర³నుడW 

 

1�1�
ా� ల�1�1�
ా� ల�1�1�
ా� ల�1�1�
ా� ల� 

1. దళమ�  -  ఆక�, =iన, దటoమ�, గ�ంప% 

2. 
ా|  -  ప�భ�వ%, చందు� డW, ఇందు� డW 

3. గ�ణమ�  -  స9��వమ�, �ంటs1�
5, సుగ�ణమ� 

4. క
5  -  ఏనుగ�, Ae), ఎ&Q�U అను సంఖ� 

5. మ�ధ  -  అమృతమ�, సున,మ�, ఇటnక 

6. É̂  -  ల-.C, సంపద, �షమ�, yాల�ప%ర$గ� 

7. జ·)  -  వంశమ�, ప%టno క 

8. Aార�మ�  -  ప&, ప�ßజనమ�, Aారణమ� 

9. ఈశ9ర$డW -  ప�భ�వ%, zవ%డW, భర� 

10. ర®పమ� -  ఆAారమ�, అందమ�, bgGక 

11. QతX� డW  -  =i,78తXడW, సూర$�డW 

12. Aాలం  -  సమయమ�, మరణం 

13. గంగ  -  భ4�రTU, aర$, న�U 

 

వ%�తNత� p
ా� ల�వ%�తNత� p
ా� ల�వ%�తNత� p
ా� ల�వ%�తNత� p
ా� ల� 

1. ��స[ర$డW -  Aాం)& కల�గజ'య� MాడW (సూర$�డW) 

2. పß&TU -  aటsAc &ల�M}నౖ�U                        సమ�దు� డW  

    జలమ�ల� ��&యందు ధ
5ంపబడWను    

3. ��శరTU  -  దశరథు& ªక[ క�మ�ర$డW (É̂
ామ�డW) 



4. క
5  -  కరమ� (lÜండమ�) కల�U – (ఏనుగ�) 

5. సుమ)  -  మం<బ��U�కలMాడW 

6. ఈశ9ర$డW -  స9��వమ� {ేత12 ఐశ9ర�మ� కలMాడW (zవ%డW) 

7. ధరణS, ధర -  �శ9మ�ను భ
5ంచున�U 

8. ద�వ�మ�  -  ద��ం< bgవ%న�U 

9. ఉAc�  -  పల�కబడWన�U (మ�ట) 

10. మÍతXCడW -  4 పN ఆతCకలMాడW 

 

సంధుల�సంధుల�సంధుల�సంధుల�         

1. నáనమః -  నమః + నమః  - �సర�సంTU 

2. మ1Öహరం -  మనః + హరం  -  �సర�సంTU 

3. పß&TU -  పయః + &TU  -  �సర�సంTU 

4. వ{�&చయం -  వచః + &చయం -  �సర�సంTU 

5. మన\ాÝం) -  మనః + \ాం)  -  �సర�సంTU 

6. చతXష�¦ి§  -  చతXః + ష¦ి§   -  �సర�సంTU 

7. నభసు�మం -  నభః + సుమం  -  �సర�సంTU 

8. b�ా తఃAాలమ� -  b�ా తః + Aాలమ� -  �సర�సంTU 

9. తపఃఫలమ� -  తపః + ఫలమ� -  �సర�సంTU 

10. అంత
ాతC -  అంతః + ఆతC  -  �సర�సంTU 

11. దుర�మ�నం -  దుః + అ�మ�నం -  �సర�సంTU 

12. చతX
5(శల� -  చతXః + �Uశల�  -  �సర�సంTU 

13. ఆÉ
ా9దమ� -  ఆÉః + Mాదమ� -  �సర�సంTU 

14. ప%న
ాగమనం - ప%నః + ఆగమనం -  �సర�సంTU 

15. అంతరCధనం -  అంతః + మధనం -  �సర�సంTU 

16. ధనుÔg[టs -  ధనుః + Aeటs  -  �సర�సంTU 

17. &ష	లమ� -  &ః + ఫలమ�  -  �సర�సంTU 

18. దుష[రమ� -  దుః + కరమ�  -  �సర�సంTU 



19. &=i�జమ� -  &ః + lజేమ�  -  �సర�సంTU 

20. దు\]t¦ిoతమ� -  దుః + {¦ేిoతమ� -  �సర�సంTU 

21. మనyా� పమ� -  మనః + yా� పమ� -  �సర�సంTU 

22. లవణ� �̧   -  లవణ + అ �̧   -  సవరd��ర�సంTU 

23. É̂Aాళహ=ీ� శ9ర$డW-  É̂Aాళహ=ి�  + ఈశ9ర$డW-  సవరd��ర�సంTU 

24. �ేÍతCల� -  �ేహ + ఆతCల� -  సవరd��ర�సంTU 

25. స��{�రమ� -  స¡ + ఆ{�రమ� -  జశ�øసంTU 

26. మ�త�మటnH  -  మ�త�మ� + అటnH  - ఉAారసంTU 

27. అమCÍతXCడW -  ఆ + మÍతXCడW - )�కసంTU 

28. ఇద�రణS° -  ఈ + ధరణS°  -  )�కసంTU 

29. మÍతXCడW -  మÍ + ఆతXCడW -  సవరd��ర�సంTU 

30. aరu�  -  aరమ� + ఎ   -  ఉAారసంTU 

31. పర78తuv -  పరహతమ� + ఏ  -  ఉAారసంTU 

32. అ�టెnH   -  అ�U + ఎటnH   -  ఇAారసంTU 

33. {ేయ�నప6డW -  {ేయ� + అప6డW -  ను4ాగమసంTU 

34. ¨ఁగడ  -  ¨దు + కడ  -  b�ా l��UసంTU, ను4ాగమసంTU, సరðñ�శేసంTU. 

35. ;Ac�ల�ఁబ_. -  ;Ac�ల�° + ప_. -  సరðñ�శేసంTU. 

సమ�yాల�సమ�yాల�సమ�yాల�సమ�yాల� 

1.  భక�<ంl�మణS -  భక�� లక� <ంl�మణS -  ష¦ీ§ తతXNర$షం 

2. పర78తమ� -  పర$లక� 78తమ� -  ష¦ీ§ తతXNర$షం 

3. <క[&bాల� -  <క[1}నౖbాల�   -  �\]షణప©ర9పద కరC��రయ సమ�సమ� 

4. తప�ల�హమ� -  తప�u�«నల�హమ� -  �\]షణప©ర9పదకరC��రయసమ�సమ� 

5. ��న�ేహ¬ల� -  ��నu�«న �హేమ� కలMార$-  బహ¬�78సమ�సం 

6. అ1�మకమ� -  hiర$లµ&�U  -  న
 బహ¬�78 సమ�సం 

7. aచMాక�మ�ల� -  aచu�«న Mాక�మ�ల� -  �\]షణప©ర9పదకరC��రయ సమ�సమ� 

8. మÍతXCడW -  4 పN�ెనౖ ఆతCకలMాడW -  బహ¬�78సమ�సం 

9. �ేÍతCల� -  �ేహమ�ను. ఆతCయ�  -  ద9ంద9సమ�సం 



10. సుమ)  -  మం< బ��U�కలMార$ -  బహ¬�78 సమ�సం 

ప�కృ)  �కృ)     ప�కృ)   �కృ) 

1. మÑAc�కమ� మ�)�యమ�   10. ప�జ  పజ  

2. É̂  =ి
5    11. =ి�రమ� )రమ� 

3. 
ాటno   ఱ�డW    12. హ=ి�   హ)�  

4. ల-.C  ల<t    13. Aాకమ� AాAc 

5. 1��యమ� 1�యమ�   14. &జమ� &క[మ� 

6. ధరCమ�  దమCమ�   15. uvచకమ� మసక 

7. Aార�మ�  కర³మ�    16. గ�ణమ� 4 నమ� 

8. ��ష  బ�స    17. Aావ�మ� కబ×మ�   

9. మPర$� డW èఱక�    18. �రక�డW hిఱúAc 

 

అలంAా
ాల�అలంAా
ాల�అలంAా
ాల�అలంAా
ాల� 

1. aకర$ణ� కట�� �ణమ�లAkã &
�-.ంచుచు1�,రమ� 

h�ౖ Mాక�మ�ల�  � అ12హల�H  అ12క yార$H  వ<tం�U. 

Aావ%న వృl��నుb�ా yాలంAారం. 

2. అ_.4kదన& కడWవ_.ఁజను 

న_.45నఁదను మగ�డనుడWగడ& నడయ�డగ° 

h�ౖ పద�bాదంల�  డ అ12క yార$H  
ావటమ� జ
545ం�U.  Aావ%న ఇ�U వృl��నుb�ా yాలంAారం. 

3. మకరంద ¸ందు బృంద స�ందనసుందరమగ� మ�తృ��షIx 

h�ౖ Mాక�మ�  ద అ12 హల�H  అ12క yార$H  
ావటం జ
545 నందున  

ఇ�U కé_� వృl��నుb�ా yాలంAారమ� 

4. చూర$క�, lరే$క�, uvర$క�, 1�రక�, ��ర$వ%ను MాడW నరవర$Gలల�° 

ఈ Mాక�ంల�  ర$  అ12 హల�H  వ<tం�U. Aావ%న ఇ�U వృl��నుb�ా yాలంAారమ�. 

5. కవ9మ�బటso  I �ంతయ�° దర$వగ జ<tనం 

బíర$గ� l�GQ aయ�ెM}న, ��స[
ా 

ఇందుల�& అలంAారమ� దృÔాo ంl�లంAారమ� 



6. aరమ� తప�  ల�హమ�న &Gt ----- మధ�మ� 

నుత�మ� 4 ల�t Mా
5Ac° ఈ పద�మ�ల� ఉన, 

అలంAారం స9��M�Ac� అలంAారమ�. 

జ·) – గ�ణ – Ac^యలను బటso  వసు�  స9��Mా&, ఉన,�U ఉన,టnH 4ా 

అందం4ా {ెపN_�&, స9��M�Ac� అలంAారం అందుర$. 

7. తన�ేÍతCల 1}lె�ఱంగ�న స��l�నటnH  hi�Qం< 

తద�నl� Mాhి� Ac yాధనంబ�లగ� సl�[ర�మ�Cల° 

జ'య4ా,  ఇందుల�& అలంAారమ� వృl�� pను b�ా yాలంAారమ� 

అందుర$.  త అ12క yార$H  ఆవృత�మ� అIన�U. 

8. a �మల uvచకర®ప సుT�రసంబ� 1� మక�[వ 

పð��రంబ�న సమ�78త ��స�మ12టs �ోIట° 

దAk[నటంచు |ఱ�ó దను,  ఇందుల�& అలంAారం ఏ�U? 

ఇందుల�& అలంAారం ర®పAాలంAారం 

aGuvఘ f�యl² ఉన, ర®bా&Ac, అమృత రyా&Ac 

�àదం ఉన, లµనటnH  {పెNబ_.ం�U 

9. ఉర$గ�ణవంతXఁ �ొడWH  తన ABండపAారమ� =iయ�నప6డం--- 

l�GQaయ� ెM}న, ��స[
ా! 

=ి�రతర ధరCవర�నఁబ�=ి�U�Ac 1}Ac[న Mా& 1Þక[మ�ష[ర$ఁడl-ె----- 

----- 
kటoI_. నందున12Q ABఱంత ��స[
ా! 

ఈ పద�మ�లల�& అలంAారమ� దృÔాo ంl�లంAారమ�. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. మ� మ� మ� మ� ప�యత,ంప�యత,ంప�యత,ంప�యత,ం 



అ
ా� ల�అ
ా� ల�అ
ా� ల�అ
ా� ల� 

1. శl�బ(ం  -  వంద సంవత�
ాల� 

2. సC
5ంచుAeవటం -  జ hి� Ac lచెుtAeవడం 

3. అధ�యనం -  చదవడం,(అభ�=ించడం) 

4. మPల�ం  -  M}ల 

5. ప
5Q)  -  హదు( , uvర, ప
5TU 

6. సంAcHషoమ� -  {�ల� <క�[ 

7. సం�హేం -  అనుమ�నం 

8. AాలధరCం -  మరణం 

9. అర$దు  -  బహ¬తక�[వ, అప©ర9మ�  

10. ��వన  -  తలంప%, ఆల�చన 

11. సం-.ప� ం  -  QAc[G తక�[వ 

12. b�ా మ�ఖ�త -  b�ా T�న�ం 

13. ప
5గణన  -  ల�Ac[ంప% 

14. ప
5ప©రdత -  &ండWతనం, సంప©రdమ� 

15. అమPల�ం -  M}లలµ&�U 

16. &Ôాd తXల� -  12రNర$ల� 

17. సహy�ా బ(ం -  M2I సంవత�
ాల Aాలం 

 

ప
ా�యప��ల�ప
ా�యప��ల�ప
ా�యప��ల�ప
ా�యప��ల� 

1. =ీ� ? -  వ&త, మ78ళ, ఇం), పడ), 1�
5, మగ�వ 

2. పద�) -  �ధమ�, �T�నమ�, 
�), jర$, చందమ�, l²� వ 

3. సCరణ -  జ hి� , సCృ), తలప%, య��U 

4. సమPహం- గ�ంప%, 
ాz, సమ���యం 

5. మ�ద� -  <హ,ం, గ�ర$�  

6. రథం -  lేర$, శl�ంగమ� 

1�1�
ా� ల�1�1�
ా� ల�1�1�
ా� ల�1�1�
ా� ల� 



1. Aాలమ�  -  సమయం, నల�ప%, {�వ% 

2. అర�ం  -  డబ�×, శబ�( ర�మ�, ప�ßజనం 

3. భ�ష�తX�  -  ఒక Aాలం, జర$గబ´వ%న�U 

4. ¹వం  -  b�ా ణం, తత9మ�, బ�తXక� 

5. కను,  -  12త�ం, బం_.చక̂ం 

6. దృ¦ిo   -  చూప%, ఆల�చన 

7. కృ¦ ి  -  ప�యత,మ�,  వ�వyాయమ� 

8. రంగం  -  M}ౖర$ంఠం, య�ద�భPQ 

9. ఉl��హమ� -  ప�యత,మ�, Ae
5క, పటno దల 

10. చ
5త�  -  నడవ_., ధరCమ�, ¹�త గ̂ంధమ� 

 

వ%�తNత� p
ా� ల�వ%�తNత� p
ా� ల�వ%�తNత� p
ా� ల�వ%�తNత� p
ా� ల� 

1. శl�బ(ం  - వందసంవత�
ాల Aాలం 

2. కృత| డW -  {ే=ని uvల� గ�ర$� ంచుAB1}_.MాడW 

 

సంధుల�సంధుల�సంధుల�సంధుల� 

1. శl�బ(ం  -  శత + అబ(ం -  సవరd��ర�సంTU 

2. సహy�ా బ(ం -  సహస� + అబ(ం  -  సవరd��ర�సం�U 

3. ����TUక�ల� -  �ద� + అTUక�ల�  -  సవరd��ర�సంTU 

4. ¹వ1ÖbాTU -  ¹వన + ఉbాTU -  గ�ణసంTU 

5. uvమంత -  uvమ� + అంత -  ఉAారసంTU 

6. &
ాశ  -  &ః + ఆశ  - �సర�సంTU 

7. ఆనం��&,<tన -  ఆనం��&, + ఇ<tన -  ఇత9 ఇAారసంTU 

8. సంస[రణ�ద�మం-   సంస[రణ + ఉద�మం -  గ�ణసంTU 

9. uvమంl� -  uvమ� + అంl� -  ఉAారసం�U 

10. శl�బ(ప% చ
5త� -  శl�బ(ప% + చ
5త� -  ప%ంbా9�శేసంTU 

11. జగ1�,ధ -  జగ¡ + 1�ధ  -  అను1�=ిక సంTU 



12. ఆశtర�పడl�ం -  ఆశtర�మ� + పడl�ం -  ప_�9�U సంTU 

13. �జßత�వం -  �జయ + ఉత�వం -  గ�ణసంTU 

14. èటoèదట -  èదట + èదట  -  ఆuvï_.త, �U9ర$క�టAారసంTU 

సమ�yాల�సమ�yాల�సమ�yాల�సమ�yాల� 

1. ����TUక�ల� -  �ద�{తే అTUక�ల�  -  తృjయ�తతXNర$షసమ�సం 

2. =ీ� ?లశl�బ(ం -  =ీ� ?లªక[ శl�బ(ం  -  ష¦ీ§ తతXNర$ష సమ�సం 

3. శl�బ(ప% చ
5త� -  శl�బ(మ� ªక[ చ
5త� -  ష¦ీ§ తతXNర$ష సమ�సం 

4. రథచAా^ ల� -  రథమ� ªక[ చAా^ ల� -  ష¦ీ§ తతXNర$ష సమ�సం 

5. ఆంధ��ేశమ� -  ఆంధ�అ12 hiర$గల �ేశమ� – సం��వనప©ర9పద కరC��రయ 

6. �తంతX �Mాహం -  �తంతXవ% ªక[ �Mాహం – ష¦ీ§  తతXNర$ష సమ�సం 

7. గం4ాన�U  -  గం4ా అ12hiర$ గల న�U  -  సం��వనప©ర9పద కరC��రయసమ�సం 

8. మ�h�	ౖసంవస�
ాల� -  మ�h�	ౖసంఖ�గల సంవత�
ాల�  - �U9గ�సమ�సం 

9. =ీ� ?ప%ర$షXల� -  =ీ� ?య�, ప%ర$షXడWను - ద9ంద9 సమ�సం 

10. ��రత�ేశం -  ��రతం అ12 hiర$గల �ేశం -  సం��వనప©ర9పద కరC��రయం 

11. yామ�న�=ీ� ?ల� -  yామ�న�u�«న =ీ� ?ల� - �\]షణప©ర9పద కరC��రయసమ�సం 

12. ప�)�Uనమ� -  �Uనమ�, �Uనమ� -  అవ�Iñ��వ సమ�సం 

13. యT�శAc� -  శAc�ఎంl² అంత, శAc�& అనుస
5ం<  - అవ�Iñ��వ సమ�సం 

14. ఆబ�ల4Õbాలం -  బ�ల�_.నుం_. 4Õbాల�&వరక� - అవ�Iñ��వ సమ�సం 

15. మT��హ,ం -  అహ,ం మధ���గం - ప�థమ� తతXNర$ష సమ�సం 

16. అనువరæం -  వరæమ�ననుస
5ం< - అవ�Iñ��వ సమ�సం 

17. అనుకéలం -  కéలమ�ననుస
5ం< -  అవ�Iñ��వ సమ�సం 

18. యT�మPలం -  కéలమ�ననుస
5ం< -  అవ�Iñ��వ సమ�సం 

19. ప�)మ�సం -  మ�సం, మ�సం -  అవ�Iñ��వ సమ�సం 

ప�కృ)ప�కృ)ప�కృ)ప�కృ)        �కృ)�కృ)�కృ)�కృ)            ప�కృ)ప�కృ)ప�కృ)ప�కృ)        �కృ)�కృ)�కృ)�కృ) 

1. ప%స�కమ� b¼త�మ�        6.  స�లమ�  తలమ� 

2. =ీ� ?  ఇం)         7.  క�లమ� ABలమ� 

3. \ాస� ?మ�  చటoమ�           8.   సంl²షమ� సంతసం 



4. �ద�  ��ె(            9.  ల-.C  ల<t 

5. శAc�  సతX� వ           10.  దృ¦ిo   �U=ిo 

జ·jయ�ల�జ·jయ�ల�జ·jయ�ల�జ·jయ�ల� 

1. గ�ం_లె� బర$M}క[డం  -  బ�ధl² మనసు� కలతపడటం. 

y¼ంత – టs._..hి వ�వyా� పక�డW ఎ°.టs.ఆÌ మరణSం<నప%డW lెల�గ� ప�జల గ�ం_లె� బర$M}Aా[I. 

2. aర$Aా
5bgవడం  - &ర$l��హపడటం, ఆశలa, అడWగంటsbgవడం. 

y¼ంత  - 1� èదటs ప�యత,ంల�12 ఎ�.¸.¸.ఎ�. =ీటn 
ానందుక� 12ను aర$Aా
5 bgయ�ను. 

3. కను�ప6  -  జ· 1Öదయం కలగడం 

y¼ంత  -  4�తమబ�దు� _.Ac బ´TUవృ�ం Acంద జ· 1Öదయం అIం�U. 

4. AాలధరCం {ెందడం  - మరణSంచడం 

y¼ంత  - M}ౖ.ఎ�.ఆÌ. bావ%
ాల గ�టo వద( జ
545న 7¢GAాపoÌ ప�మ�దంల� AాలధరCం {ెం��డW. 

5. తX1�తXనకల�  -  మ�క[ల� మ�క[ల� Aావటం, ప©
5�4ా bా_ై bgవడం. 

y¼ంత – 1� జనC�Uనమ� 
Õ|న 1�క� ఎటnవంటs బహ¬మ) 
ానందున 1�మనసు తX1�తXనకల�ౖbgIం�U. 

 

MాAా�ల�MాAా�ల�MాAా�ల�MాAా�ల� 

1. దయ{=ేి నను, AాbాడW -  b�ా ర�1�ర�క Mాక�ం 

2. ¨ర$ 
ావచుt  -  అనుమత�ర�క Mాక�ం 

3. Mారంద
5Ac ఏu�«ం�U -  ప�\ా,ర�క Mాక�ం 

4. 12ను తపNక వyా� ను -  &శtయ�ర�కMాక�ం 

5. ఆÍ! ఎంత బ�గ�ం�� -  ఆశt
ా�ర�క Mాక�ం 

6. Mార$ M}ళ�వ{�t  -  ప�\ా,ర�క Mాక�ం 

 

అలంAా
ాల�అలంAా
ాల�అలంAా
ాల�అలంAా
ాల� 

1. సుదj నూతన మద1� 

మద1�తXరంగ ప©రdమణSమయ సద1�! 

సద1�మయ గజరద1�! 

రచ1�4'ంద� &భAÊ
5� రసనర=ింÍ! 



h�ౖ పద�ంల�  మ�క�పదగ̂yా� లంAారం కలదు 

�వరణ -  మ�క�మ� అంటÈ �డవడం 

    గ̂స�మ� అంటÈ గ̂78ంచడం 

ఒక పద�ంbాదం4ా&, Mాక�ం4ా& ఏ పదంl² ప©
5� అవ%తXం�ో అ�ే పదంl² తర$Mాత bాదం Mాక�ం 

èదలవ%తXం�U. 

2. మ�నMా! a ప�యత,ం మ�నMా! 

h�ౖ Mాక�ంల� యమ�లంAారం కలదు. 

ఒA' పదం అర��àదంl² ప�ß45ంపబ_.lే ��&& యమ�లంAారం అందుర$. 

3. తం_.�! హ
5 జ'ర$మ&య_. తం_.� తం_.� 

h�ౖ పద�bాదంల� ఉన,�U ల�ట�నుb�ా yాలంAారం 

అర��àదం, శబ(�àదం లµక�ం_� అM2 ప��ల� l�తNర� �àదం కG45 )
545 అవ�వ��నం4ా ప�ß45ంపబ_.lే ��&& 

ల�ట�నుb�ా yాలంAారమ� అందుర$. 

4. అప©NడW మ�క�లం Mా
5& ఆడవద(1�,ర$ 

త
ా9త అ&, క�ల�ల Mా
5& ఆడవచt1�,ర$         అంl��ను b�ా yాలంAారమ� 

5. =ీ� ?ల� {=ేిన bg
ాట�లé 

��గu�«న ఉద�మ�లé         అంl��నుb�ా yాలంAారమ� 


ాణSం<న రం4ాల� 

6. గడ<న Aాల�&, ప
ామ
5ÝంచుAeవటం 

ఆ అనుభMాలను సC
5ంచుAeవటం                                అంl��నుb�ా yాలంAారం 

భ�ష�తX�  ¨ద ఒక అంచ1�l² ఆశను h�ంచుAeవటం 

7. =ీ� ?ల� {=ేిన bg
ాట�లకé  

ప_.న సంఘరæణలకé           అంl��నుb�ా yాలంAారమ� 

yాTUం<న �జయ�లకé 

8. గతంల� ఇపNటs ఆంధ�ప���ే వల�లµదు 

భ�ష�తX� ల� ఇట�H 4' ఉంటnందa లµదు        అంl��నుb�ా yాలంAారం 

 

7. మ�ణSక�ణమ�ణSక�ణమ�ణSక�ణమ�ణSక�ణ 



అ
ా� ల�అ
ా� ల�అ
ా� ల�అ
ా� ల� 

1. 
Õద=లి�Ac దూసుA'�Hన మ
Õ ఉపగ̂హం 


Õద=ి  - అంత
5�ం 

y¼ంత  - \ాస� ?M2త�ల� 
Õద=లి�& అదుØl�లను అ129¦ించు ప�య),సూ� 12 ఉ1�,ర$. 

2. ����ర$� లంl� ప
��లక� ఆయత�మవ%తX1�,ర$. 

ఆయత�మవ%తX1�,ర$  - =ిద�మవ%తX1�,ర$ 

y¼ంత  - uvమ� ప Ḩ Å వ
��ల� M�ా య�టక� ఆయత�మవ%తX1�,మ�. 

3. ర$గCత ఉన, ఈ సమ�జ·&Ac మ�నయ �ల�వలl² <Acత� అవసరం 

ర$గCత  - 
Õగం, జబ�× 

y¼ంత  -  12టs సమ�జ·&, అ12క ర$గCతల� అతల�క�తలం {ేసు� 1�,I. 

4. కళవళపడWట u�ందుక�? 1}మC�U4ా జMాబ� {ెప6 

కళవళపడWట  - lÜటn� bాటn, కం4ార$పడWట 

y¼ంత  - ����ర$� ల� వ
��ల సమయంల� కళవళపడWతXంట�ర$. 

5. AాడW  -  అడ� 

6. 4 బ�×న  -  Éఘïం4ా 

7. ప%టoక�ర$ప%  -  A'న�Ì 

8. l�ండవం  - నృత�ం 

9. �జ· నం  -  lGె� 

10. అల)మ�టల�  -  <న,<న,ప��ల� 

11. కలమT��న�ం  -  వ
5T�న�ం 

12. రవ�  -  ధ9&, చప6డW 

 

ప
ా�యప��ల�ప
ా�యప��ల�ప
ా�యప��ల�ప
ా�యప��ల� 

1. Qను,  -  ఆAాశం, &ం45, నభం, గగనం 

2. &ప6  -  అ45,, జ9లనమ�, వ78,, <చుt 

3. గ�ర̂మ�  -  అశ9మ�, హయమ�, తXరగమ� 

4. అడWగ�  -  bాదం, చరణం,  



5. మ&¦ ి  -  మ�నవ%డW, నర$డW, మర$� pడW, మను|డW 

6. �Uక�[  - ఆశ, �Uశ, �సె 

7. l�ండవం -  నృత�ం, 1�ట�ం, నర�నం 

8. ర$గCత  -  Mా�TU, జబ�×, 
Õగం, lగె�ల�, అస9స�త 

9. జ· నం  -  �జ· నం, lGె�, ఎఱుక, uvధ 

10. b¼టo   -  కడWప%, క�-., ఉదరం 

11. రంగ�  -  వరdమ�, f�య 

12. చ
5త�  -  చ
5తమ�, ఇ)వృత� ం 

13. <ంత  -  దుఃఖం, \�కమ� 

1�1�
ా� ల�1�1�
ా� ల�1�1�
ా� ల�1�1�
ా� ల� 

1. పర9మ�  -  పండWగ, గనుప%, సమPహం 

2. చక̂మ�  -  బం_. చక̂మ�, క�మC
5yా
k, Aాలచక̂ం, సుదరÝనమ� 

3. అడWగ�  -  ప�z,ంచు, య�<ంచు, bాదమ�, అధమమ� 

4. �Uక�[  -  Ae
5క, �Uశ, M}ౖప% 

5. మంత�మ� -  M2దమంత�మ�, �{�రణ 

6. పదమ�  -  bాదమ�, పద�bాదమ�, శబ(మ�, <హ,మ� 

వ%�తNత� p
ా� ల�వ%�తNత� p
ా� ల�వ%�తNత� p
ా� ల�వ%�తNత� p
ా� ల� 

1. మంత�ం  -  మననమ� {యేద45న�U 

2. l�ండవం -  తండWవను మ�&{ ే{పెNబ_.న�U ప%ర$షనృత�ం 

3. మ�నవ%డW -  మనువ% నుం_. ప%టsoనMాడW (నర$డW) 

4. ��ష  -  ��¦ింపబడWన�U 

5. <రం¹�  -  మరణమ� లµక�ం_� <రAాలం ¹�ంచుMాడW 

సంధుల�సంధుల�సంధుల�సంధుల� 

1. lెలH ందనమ� -  lెలH  + తనమ�  -  ను4ాగమసంTU, సరðñ�శేసంTU 

2. &టo&ల�వ% -  &ల�వ% + &ల�వ%  -  ఆuvï_.త, �U9ర$క�టAారసంTU 

3. bgIx�Qే -  bgIx�U + ఏQ   -  ఇత9సంTU 

4. మÙపAారం -  మÍ + ఉపAారం  -  గ�ణసంTU 



5. గ�
ా^ ల�  -  గ�ర̂మ� + ల�  -  ల�లనలసంTU 

6. ప��ల�  -  పదమ� + ల�  -  ల�లనలసంTU 

7. ఏQట&  -  ఏQటs + అ&  -  ఇత9సంTU 

8. కటËoదుట  -  కడW + ఎదుట  -  �U9ర$క�టAారసంTU 

9. కళవళపడW -  కళవళమ� + పడW  -  ప_�9�UసంTU 

10. Qన,ందు -  Qను, + అందు  -  ఉAారసంTU 

11. 
Õజkంత  -  
Õ| + ఎంత   -  ఉAారసంTU 

12. 1�_ెంత  -  1�డW + ఎంత   -  ఉAారసంTU 

సమ�సమ�ల�సమ�సమ�ల�సమ�సమ�ల�సమ�సమ�ల� 

1. మ�నవచ
5త� -  మ�నవ%లªక[ చ
5త�  -  ష¦ీ§ తతXNర$ష సమ�సం 

2. ప�మ�ఖ�Uనం -  ప�మ�ఖu�«న�Uనం -  �\]షణప©ర9పదకరC��రయ సమ�సం 

3. 1�ల�గ�4�తల� -  1�ల�గ� సంఖ�గల 4�తల�  -  �U9గ�సమ�సం 

4. అyా��రణం -  yాT�రణం Aా&�U -  న
 తతXNర$ష సమ�సం 

5. కలమT�న�ం -  కలమ అ12 hiర$గల T�న�ం  -  సం��వన ప©ర9పదకరC��రయం 

6. అ1��U  -  ఆ�U లµ&�U -  న
 బహ¬�78 సమ�సం 

7. <క[& ప��ల� -  <క[1}నౖ ప��ల�  - �\]షణ ప©ర9పద కరC��రయ సమ�సం 

8. ప�మ�ఖ�Uనం -  ప�మ�ఖu�«న�Uనం  -  �\]షణప©ర9పద కరC��రయ సమ�సం 

9. అందచం��ల� -  అందమ�ను, చందమ�ను – ద9ంద9 సమ�సం 

10. సమ�జర$గCతల� -  సమ�జమ� అందG ర$గCతల�  -  సప�¨ తతXNర$ష సమ�సం 

ప�కృ)ప�కృ)ప�కృ)ప�కృ)        �కృ)�కృ)�కృ)�కృ)                ప�కృ)ప�కృ)ప�కృ)ప�కృ)        �కృ)�కృ)�కృ)�కృ) 

1. ��ష  బ�స           6.  యంత�మ� జంత�మ� 

2. క�త  Akãత            7.  మ�ఖమ� áమ� 

3. �జ· నమ� �1�,నమ�           8,  క�డ�మ� 4Õడ 

4. గ�హ  4 బ             9.  పద�మ� ప�ె(మ� 

5. పర9మ�  పబ×మ�           10.  �ద�  ��ె( 

 

జ·jయ�ల�జ·jయ�ల�జ·jయ�ల�జ·jయ�ల� 



1. మంl�� లక� <ంతAాయల� 
ాలడం – బ»)�గ సంబంధం లµ&�U 

y¼ంత  -  మంl�� లక� <ంతAాయల� 
ాల�l�I అనుAeవడం అ�M2కం. 

2. Qన,ందుAeవడం  -  సంl²షంl² ఉb¼Nం45bgవడం, 

అ�వృ�U�ల�Ac దూసుAkళHడం, ఆAా\ా&, అందుAeవడం 

y¼ంత  - మన lెG� lటేల� h�ంb¼ం�Uంచుక�ంటÈ Qన,ందుAeవడం అyాధ�uvQAాదు. 

3. గజk³కటoడం  -  Aార�రంగంల�Ac దూకడం 

y¼ంత  -  ��రద�ేశ M}భౖMా&, ప%నర$ద�
5ంచ_�&Ac 12ను గజk³కట�o ను. 

 

అలంAా
ాల�అలంAా
ాల�అలంAా
ాల�అలంAా
ాల� 

1. Qమ�C మ�ధవ%డW ర-.ంచు4ాక! 

�వరణ : ఇందుల� ఉన,�U అలంAారం  \]HÔాలంAారం 

Qమ�C మ�ధవ%డW (�షXd వ%) ర-.ంచు4ాక! 

Qమ�C ఉమ� మ�ధవ%డW (zవ%డW) ర-.ంచు4ాక! 

2. మ�నవ ¹వనం సుక�మ�రం   \]HÔాలంAారం 

�వరణ : మ�నవ (మ&¦)ి ¹వనం సుక�మ�రu�«న�U 

మ�నవ (ఆధు&క) ¹వనం సుక�మ�రu�«న�U. 

ల�ణం  - 1�1�
ా� లను కG45 ఉం_ ేఅలంAారం \]HÔాలంAారం 

3. 
ా|క�వలయ�నందకర$డW  \]HÔాలంAారం 

అర�ం  1)  
ా| (చందు� డW) క�వలయమ�లక� (కల�వలక�) ఆనందకర$డW 

2) 
ా| (�\ేా&, bాGం{ేMాడW)క�వలయమ�నక� (భPమండల�&Ac) ఆనందకర$డW 

4. aM2ల వ{tెదవ% -  \]HÔాలంAారం 

అర�ం – 1. aవ% ఏల (ఎందుక�) వ{ెtదవ%? 

2.aవ% ఏల�టక� వ{ెtదవ% అ& 
kండW అ
ా� ల� కలవ% 

5. మనసుభద� మనసుభద�మI �� – యమ�లంAారం 

 

 

8.4Õరంత��పం4Õరంత��పం4Õరంత��పం4Õరంత��పం 

అ
ా� ల�అ
ా� ల�అ
ా� ల�అ
ా� ల� 



1. సంజM}ల�గ� -  సంT��సమయం 

y¼ంత – సంజkM}ల�గ�ల� తట�కంల�& aర$ ABత�  అందం సంత
5ంచుక�ం�U. 

2. 1�ప%టsoన
Õ|న మ�1�న,4ా
5 ఆÉ
ా9దం jసుక�1�,ను. 

ఆÉ
ా9దం – ��M}న 

3. 
ా| ప�కృ) అం��G, త�ేకం4ా చూసూ� &లబ_�¾ డW 

త�కేం4ా – అ�పే&4ా 

4. zవ ప%స�Aాలl² Aాల-'పం {సేూ�  ఉంట�డW 

Aాల-'పం – Aాల�&, గడపడం 

5. 
ాణS మ�ఖం &ం_� పసుప%  ప%ల�మ�క�ం�U. 

ప%ల�మ� – 
ాయ� 

6. లత bాÃా&, చక[4ా ఆక�ంప% {సేుక�ం�U 

ఆక�ంప% – అర�ం{సేుABను 

7. అ&ర9చaయమ� – �వ
5ం< {ెపNలµ&�U 

8. ఆbా�యత – hi�మ 

9. ప
ాAాషo – అ)శయమ� 

10. భంగం – ఆటంకం 

11. &కృషoమ� – aచమ� 

 

Ac^ం�U 
kండW ప��లను కGhి y¼ంత MాAా�ల� M�ా య�ట 

1. �నయం – �Tేయత 

y¼ంత – 12ను 1� తGHదండW� లయందు, గ�ర$వ%ల యందు �నయ – �Tయేతల� కG45 ఉంట�ను. 

2. 
ా| – మక�టం 

y¼ంత – lలె�గ� =ిaరంగంల� ఎ°.టs.ఆÌ మక�టంలµ& మÍ
ా| 

3. ప��శేం – ప�\ాంతత 

y¼ంత – ఊటì అందu�«న ప��ేశం మ
5య� ప�\ాంత ప��శేం 

4. గ�_.=i – ��పం 

y¼ంత – {�ల� మం�U hiదMార$ గ�_.=iల� ��పం M}ల�గ�ల� ¹�yా� ర$. 



5. ప�య�ణం – y¿కర�ం 

y¼ంత – ��ే\ాలక� ప�య�ణం {ేయ�లంటÈ �మ�న ప�య�ణం y¿కర�ం4ా ఉంటnం�U. 

సంధుల�సంధుల�సంధుల�సంధుల� 

1. సరసంప%మ�ట -  సరసమ� + మ�ట - ప%ంbా9�ేశసంTU 

2. కటËoదుట  -  కడW + ఎదుట  - �U9ర$క�టAారసంTU 

3. <ంl�క�  -  <ంత + ఆక�  - అAారసంTU 

4. త�గ�టnIx�ల -  త�గ� + ఉIx�ల - టn4ాగమసంTU 

5. నటoడ�  -  నడW + అడ�  - �U9ర$క�టAా
ా�ేశసంTU 

6. మ�దు( టnంగరమ�-  మ�దు(  + ఉంగరమ� - టn4ాగమసంTU 

7. మధురంప%Aావ�ం-  మధురమ� + Aావ�ం - ప%ంbా9�ేశసంTU 

8. పల�H టòర$ -  పల�H  + ఊర$  - టn4ాగమసంTU 

9. 
ామయ� -  
ామ + అయ�  - అAారసంTU 

10. &శtంత  -  &� + <ంత  - ;tత9సంTU 

11. స{��తX� డW -  స¡ + {�తX� డW - ;tత9సంTU 

12. శరచtం�U�కల� -  శరlే + చం�U�కల� - ;tత9సంTU 

13. జగజ³న& -  జగ¡ + జన&  - ;tత9సంTU 

14. \ా
5³ఞ�యః -  \ార³° + జయః  - ;tత9సంTU 

15. సజ³నుడW -  స¡ + జనుడW  - ;tత9సంTU 

16. సచt
5త�మ� -  స¡ + చ
5త�మ� - ;tత9సంTU 

17. గ̂ంT�లయం -  గ̂ంథ + ఆలయం - సవరd��ర�సంTU 

18. b�ా ర�1�లయం -  b�ా ర�న + ఆలయం - సవరd��ర�సంTU 

19. yా9ర�ం  -  స9 + అర�ం  - సవరd��ర�సంTU 

20. ¹�l�నుభవం -  ¹�త + అనుభవం - సవరd��ర�సంTU 

21. వßవృదు� ల� -  వయః + వృదు� ల� - �సర�సంTU 

22. అహరహం -  అహః + అహం  - �సర�సంTU 

23. మ�l��ల� -  మ�త�మ� + ల� - ల�లనలసంTU 

24. ఆశtర�పడW -  ఆశtర�మ� + పడW - ప_�9TU సంTU 



25. ఆనం��నుభP) -  ఆనంద + అనుభP) - సవరd��ర�సంTU 

ప
ా�యప��ల�ప
ా�యప��ల�ప
ా�యప��ల�ప
ా�యప��ల� 

1. ప-. -  ఖగమ�, �హంగమ�, hటిo , ప%ల�గ�, 

2. 12త�ం -  కను,, నయనమ�, అ-., చ0వ% 

3. zరసు� -  తల, మస�కమ� 

4. సూర®�డW- ర�, ��నుడW, ప���కర$డW, �Uనకర$డW, ��స[ర$డW 

5. {ెటno  -  తర$వ%, వృ�మ�, భPర$హమ�, భPజం, bాదపమ� 

6. ABండ -  అ�U�, పర9తం, 45
5, zఖరం 

7. ఆశtర�ం -  �ంత, �<త�ం 

8. ఆనందం -   సంl²షం, మ�దం, హరæమ� 

9. &జం -  య��ర�ం, Mాస�వం, సత�ం 

10. ఇల�H  -  సదనం, గృహం,  

11. hi�మ -  ఆbా�యత, అను
ాగం, Mాత�ల�ం 

12. మధురం  -  jhి, మ�ధుర�ం 

13. మ�త�మ�-  మÑAc�కమ�, మ�Aా� ఫలమ� 

14. కa,ర$ -  అ;̂వ%, బ�షNమ� 

15. ఓర$N  -  l�GC, సహనమ�, ఓ
5Q 

1�1�
ా� ల�1�1�
ా� ల�1�1�
ా� ల�1�1�
ా� ల� 

1. 
ా| -  ప�భ�వ%, �)�య�డW, ఇందు� డW, చందు� డW 

2. సమయం-  నల�ప%, Aాలం, మరణం 

3. కృ¦ ి -  =iద�ం, ప�యత,ం, ప
5శమ̂ 

4. కను, -  12త�ం, బం_.చక̂ం 

5. ఆశ -  Ae
5క, �Uక�[ 

6. ABమC -  \ాఖ, AeటABమC 

7. bాదం -  పద�bాదం, అడWగ�, Aాల� 

8. ఫGతం-  పండW, ప�ßజనం 

9. కథ -  కత, 4�
5, {పెNడం 



10. అ�రమ�-  పరబ�హCమ�, aర$, తపసు� 

సమ�yాల�సమ�yాల�సమ�yాల�సమ�yాల� 

1. M2ప{టెno   -  M2మ� అ12 hiర$గల {టెno  – సం��వనప©ర9పదకరC��రయం 

2. 1�ల�గడWగ�ల� -  1�ల�గIన అడWగ�ల�  -  �U9గ�సమ�సం 

3. &¨Gత 12తX� జడW-  &¨Gతమ�లIన 12త�మ�ల� కలMాడW – బహ¬�78 సమ�సం 

4. మÍß45 -  4 పNMాడIన ß45 -  �\]షణప©ర9పదకరC��రయం 

5. వßవృదు� ల� -  వయసు�{తే వృదు� ల� -  తృjయ�తతXNర$ష సమ�సం 

6. బ�లబ�Gకల� -  బ�ల�ర$ను, బ�Gకల�ను – ద9ంద9సమ�సం 

7. <ర$నవ%9 -  <న,దIన నవ%9  - �\]షణ ప©ర9పదకరC��రయం 

8. అ&ర9చaయం -  &ర9చaయంAా&�U -  న
 తతXNర$షం 

9. 
ా�{టెno  -  
ా� అ12 hiర$గల {టెno   -  సం��వనప©ర9పదకరC��రయం 

10. గ̂ం��లయం -  గ̂ంథమ�లక� ఆలయం -  ష¦ీ§ తతXNర$ష సమ�సం 

11. {ే)చల�వ -  {ే) ªక[ చల�వ -  ష¦ీ§ తతXNర$ష సమ�సం 

12. b�ా ర�1�లయం -  b�ా ర�న ABఱక� ఆలయం -  చతX
��తతXNర$ష సమ�సం 

13. మ�గ�మ1Öహరమ�-  మ�గ�మ�ను, మ1Öహరమ�ను – �\]షణ ఉభయపద కరC��రయ సమ�సం 

14. సంఖ��పదం èదటగల సమ�సం – �U9గ� సమ�సం 

వ%�తNత� p
ా� ల�వ%�తNత� p
ా� ల�వ%�తNత� p
ా� ల�వ%�తNత� p
ా� ల� 

1. అ�రం -  1�శనమ� b¼ంద&�U 

2. ప-. -  ప�మ�ల� కల�U (ప%ల�గ�) 

3. మÑ&   మÑనవ�తం కలMాడW (ఋ¦ి) 

4. అ)TU -  )� U, Mారల�l�� ల� లµక�ం_� ఇంటsAc �´జనమ�నక� వచుtMాడW 

5. ��పం -  ప�Aాzంప{ేయబడWన�U 

6. వృదు� డW -  వృ�U�  b¼ం�UనMాడW 

 

 

VI.  అ1�ధలను {రే��=i సంస�లను అ1�ధ శరణ�లయ�ల� అంట�ర$.  ఇల�ంటsM2 మ
5AB&, కలవ%.  Acంద ఇ<tన 

సమ�{�రం ఆT�రం4ా Mాటs& 
ాయం_.. 



అ)  ప0లను ర-.ం{ే సంస�   -  �హంగర�ణ�లయం 

ఆ)  జంతXవ%లను ర-.ం{ే సంస�  -  జంతXర�ణ�లయం 

ఇ)  వృదు� లను {ేర��=i సంస� -  వృ��� శ^మం 

ఈ)  మ1ÖM}కౖల�ం గలMాళHక� {ేయPత&{ేt సంస�   - అంగM}ౖకల� శరణ�లయం 

ఉ)  క�షX§ 
Õగ�ల ప%న
ాMాసA'ంద�ం   -  క�షX§ జన సÍయA'ంద�ం 
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అ
ా� ల�అ
ా� ల�అ
ా� ల�అ
ా� ల� 

1. ��9
5కMాటమ� -  ��9రప% తల�ప% 

y¼ంత – మనమ� ఏ�ె1ౖ� ఊ
5Ac M}�Hనప%డW మన ఇం) ��9
5కMాటమ�ల� ¸45ంచవల�ను. 

2. -.ంచు  -  చూచు 

y¼ంత – 12ను ఇం_.య� Ac^AkÇ జటno  ఆ_ే టs – 20 మ��చుల&,ంటs& -.yా� ను. 

3. అంగన -  =ీ� ? 

y¼ంత – ప�)క�టnంబం బ�గ�ప_�లంటÈ అంగన సహAారం అవసరం 

4. మ{tెకంటs - చక[1}నౖ ఆడ�U 

y¼ంత – 12టs =ి&మ� నటìమణ�లల� అనుష[ చక[& మ{ెtకంటs. 

5. క�ం��డWట  -  &ం�Uంచుట 

y¼ంత  -  ఎక�[వ క�ల�లMార$ M}నుకబ_.న క�ల�లMా
5& క�ం��డ
ాదు. 



6. భ�Ac�\ాల  -  �´జన\ాల 

y¼ంత  -  h��HMా
5 భ�Ac�\ాలల� అ12క రAాల ఆÍర ప��
ా� ల� ఉంట�I. 

7. bా
ాశర$�డW  -  M2దMా�సుడW, Mా�సుడW 

8. ప�-ôళన  -  కడగటn 

9. అప©bాల� -  hిం_.వంటల� 

10. 0తX�    -  ఆకG 

11. hిbాస  -  ��హం 

12. పంచజనుల� -  మనుష�ల� 

13. మ�ం45ట  -  ఇంటsమ�ందు 

14. ఆగ̂హమ� -  Aeపమ� 

15. డW   -  పటoణం 

16. మ�క[ంటs -  zవ%డW 

ప
ా�యప��ల�ప
ా�యప��ల�ప
ా�యప��ల�ప
ా�యప��ల� 

1. ��9
5కMాటంబ� -  తల�ప%, MాAcG, ��9రబంధమ� 

2. వ&త  -  =ీ� ?, ఉ�ద, మ78ళ, పడ), య�వ), ప%రంTU�, అంగన, 1�
5 

3. ప=_ి.   -  బం4ారమ�, సువరdమ�, కనకమ�, 7Æమమ�, స9రdమ�, Aాంచనం 

4. bా
ాశర$�డW -  Mా�సుడW, బ�ద
ాయణ�డW, M2దMా�సుడW, yాత�వlేయ�డW 

5. ఆగ[హమ� -  Aeపమ�, Ae^ ధమ�, అల�క, Acనుక 

6. అ78మకర$డW -  సూర$�డW, ర�, ఆ�UతX�డW, ��స[ర$డW, ��నుడW, �Uనకర$డW, పతంగ�డW 

7. ఇల�H   -  గృహమ�, భవనమ�, &లయం, సదనమ� 

8. ప%షNమ� -  ప%వ%9, ప�సూనమ�, క�సుమమ�, �
5, సుమమ� 

9. బ�� హCణ�డW -  �ప%� డW, �U9|డW, భPసుర$డW 

10. మ�ఖమ� -  వదనమ�, ఆననమ�, èగమ� 

11. గంధమ�  -  చందనమ�, మలయజమ�, గంధyారమ� 

12. ��4�రTU  -  గం4ాన�U, జ·హ,�, bావ& 

13. 1}I�  -  అమృతం, ఘృతం, ఆజ�ం 

14. AామTనేువ% -  సుర�, lలెHèదవ% 



1�1�
ా� ల�1�1�
ా� ల�1�1�
ా� ల�1�1�
ా� ల� 

1. డWడWడWడW    ----        ఇతడWఇతడWఇతడWఇతడW, , , , b�ా ంతంb�ా ంతంb�ా ంతంb�ా ంతం, , , , �డచుట�డచుట�డచుట�డచుట 

డWడWడWడW    ఏ ఏ ఏ ఏ డWడWడWడW    Mా_ో Aా& దుÔా[ర�మ�లను Mా_ో Aా& దుÔా[ర�మ�లను Mా_ో Aా& దుÔా[ర�మ�లను Mా_ో Aా& దుÔా[ర�మ�లను డWడWడWడWచు1�,డWచు1�,డWచు1�,డWచు1�,డW.... 

2. �శే���శే���శే���శే��,,,,లందు lలె�గ�లందు lలె�గ�లందు lలె�గ�లందు lలె�గ�ల�స�ల�స�ల�స�ల�స�య& 
ాయల� య& 
ాయల� య& 
ాయల� య& 
ాయల� ల�స�ల�స�ల�స�ల�స�4ా 4ా 4ా 4ా బGAkనుబGAkనుబGAkనుబGAkను 

ల�స�  - 4 పN, \]^ష§ ం, బ�గ�4ా 

3. గ�ర$& మ�టల� �న, ఇంద�డW కర$d & గ�ర$_ెనౖ సూర$�& గG= ిగ�ర$ßజన {యేyా451�డW. 

బృహసN), ఆ{�ర$�డW, h�ద(  ఆల�చన 

4. TU -  l²� వ, Mాడ 

5. గ�ర$వ% - తం_.�, ఉbాT��య�డW, బృహసN), ఆ{�ర$�డW 

6. ఫలం - పండW, ప�ßజనం, ల�భం 

7. కరమ� -  {ేI, lÜండమ�, Acరణమ� 

8. ల-.C -  రమ, =
ి5, u�టol�మర 

9. ర®ప% -  ఆకృ), y¿ందర�ం 

వ%తNత� p
ా� ల�వ%తNత� p
ా� ల�వ%తNత� p
ా� ల�వ%తNత� p
ా� ల� 

1. గ�ర$వ%  -  అజ· నం అ1}_. అంధAా
ా&, bg4 టÈoMాడW (ఆ{�ర$�డW) 

2. వనజమ� -  వనమ� (aర$ః నుం_. ప%టsoన�U – (పదCం) 

3. అర�pమ�  -  అంఘïమ�ల� ({ేతXల�) కడWగ� ABనుటక� ఇచుtaర$ 

4. bాద�మ� -  bాదమ�ల� కడWగ�టక� ఇచుtaర$ 

5. bా
ాశర$�డW -  ప
ాశర$& ªక[ క�మ�ర$డW (Mా�సుడW) 

6. aMారమ�¦ిoంపచు� -  సహజ=ిద�ం4ా పం_ే aMార T�1��&,h_ి.AkడW మ�త�uv jసుక�& 

కడWప%&ంప%క�MాడW (��క�ల�) 

7. Mా�సుడW -  M2దమ�లను �భ~ం< ఇ<tనMాడW (Mా�సమహ
5æ) 

8. ప%రంTU�  -  గృహమ�ను ధ
5ంచున�U (గృ78ణS) 

9. మ�క[ంటs -  మ�డW కను,ల� కలMాడW- (zవ%డW) 

10. పంచజనుడW -  ఐదు భPతమ�ల{ే ప%టoబ_ేMాడW (మ&¦ి) 

11. bార9)  -  పర9త
ా| ప%)�క (4�
5) 

12. వనజ12త� -  పదCమ�ల వంటs కను,ల� కల�U (=ీ� ?) 



సంధుల�సంధుల�సంధుల�సంధుల� 

1. ప%ణ��ంగన -  ప%ణ� + అంగన -  సవరd��ర�సంTU 

2. ¸�య�డదI �� -  �� + ఇడదI �� -  య_�గమసంTU 

3. ఇడదI ��ఁగట� -  ఇడదI ��° + కట� -  సరðñ�శేసంTU 

4. ఇ9టs  -  ఈ + టs  -  )�కసంTU 

5. ఆగ̂హమ�దగ�1} -  ఆగ̂హమ� + తగ�1} -  గసడదMా�శేసంTU 

6. మ�aశ9ర -  మ�& + ఈశ9
ా -  సవరd��ర�సంTU 

7. పటoపగల� -  పగల� + పగల� - �U9ర$క�టAారసంTU 

8. �-ôటనంబ� -  �-ô + అటనంబ� -  సవరd��ర�సంTU 

9. కమల�నన -  కమల + ఆనన -  సవరd��ర�సంTU 

10. అమCÍyాTU9 -  ఆ + మÍyాTU9 -  )�కసంTU 

11. bాbాతXCడW -  bాప + ఆతXCడW -  సవరd��ర�సంTU 

12. zల�ంఛప�క̂మ�� -  zల + ఉంఛప�క̂మ�� -  గ�ణసంTU 

13. కటoనుగ�  -  కడW + అనుగ� -  �U9ర$క�టAారసంTU 

14. zఖ�TUర®ఢ -  zఖ� + ఆTUర®ఢ -  సవరd��ర�సంTU 

15. మ�lె � దువ -  మ�త�  + ఐదువ -  అత9సంTU 

సమ�yాల�సమ�yాల�సమ�yాల�సమ�yాల� 

1. అర�pbాదమ�ల� -  అర�pమ�ను, bాద�మ�ను  - ద9ంద9సమ�సం 

2. AాzAానగరమ� -  Aాzక అ12hiర$ గల నగరం - సం��వనప©ర9పద కరC��రయం 

3. మ�క[ంటs -  మ�డW కను,ల� కలMాడW -  బహ¬�78 సమ�సం 

4. �-ôbాత�ంబ� -  �� ABఱAkãన bాత�మ�  -  చతX
�� తతXNర$ష సమ�సం 

5. �´జన\ాల -  �´జనమ� ABఱక�\ాల -  చతX
��తతXNర$ష సమ�సం 

6. ప%ణ��ంగన -  ప%ణ�u�«న అంగన -  �\]షణప©ర9పద కరC��రయం 

7. మT��హ,మ� -  అహ,మ� ªక[ మధ�మ� -  ష¦ీ§ తతNర$షం 

8. AాzAా పటoణమ� -  Aాz అ12hiర$ గల పటoణం -  సం��వన ప©ర9పదకరC��రయం 

9. అ78మ��నుడW -  M2_. Acరణమ�ల� కలMాడW -  బహ¬�78 సమ�సం 

10. á�ల-.C -  áశమ̂� అ1}_. ల-.C  -  ర®పక సమ�సం 



11. ��9
5కMాటమ� -  ��9రమ� ªక[ కMాటం -  ష¦ీ§ తతXNర$షం 

12. మ{tెకంటs -  మత�pమ�వంటs కను,ల� కల�U -  బహ¬�78 సమ�సం 

13. AebాM2శమ� -  Aeపమ� ªక[ ఆM2శమ� -  ష¦ీ§ తతXNర$షం 

14. వనజ12త� -  వనజమ�ల వంటs 12త�మ�ల� గల�U - బహ¬�78 సమ�సం 

15. బ�� హCణ�ంగనల� -  బ�� హCణ�ల ªక[ అంగనల� -  ష¦ీ§ తతXNర$షం 

 

ప�కృ)ప�కృ)ప�కృ)ప�కృ)            �కృ)�కృ)�కృ)�కృ)            ప�కృ)ప�కృ)ప�కృ)ప�కృ)            �కృ)�కృ)�కృ)�కృ) 

1. �ద�  - ��ె(         11.  గంధమ� - గందమ� 

2. ��మ�  - ¸చtమ�       12.  M2షమ� - M2సమ� 

3. య�త�  - జ·తర        13.  \ాల  - yాల 

4. మత�pమ� - మ{tెమ�       14.  పటoణమ� - పట,మ� 

5. గృహమ�  - 4�మ�        15.  ర®పమ� - ర®ప% 

6. బ�� హCణ�డW - బ�పడW        16.  Aార�మ� - కర³మ� 

7. 
ా)�  - 
ా)
5        17.  zఖ  - =ిగ 

8. ప%షNమ� - ప%వ%9        18.  స9రdమ� - y¼న,మ� 

9. ఆÍరమ� - ఓ45రమ�        19.  రత,మ� - రతనమ� 

10. పంAc�  - బం)        20.  zషX�ల� - =ిసువ%ల� 

అలంAా
ాల�అలంAా
ాల�అలంAా
ాల�అలంAా
ాల� 

1. zMా¹ కðñ�ణS దు
ా� &, yాTUం{�డW.  yామ�న�Mాక�ం 

ర$లక� yాధ�మ�Aా&�U లµదు క��!  �\]ష Mాక�ం 

2. 4 పNMా
5l² ఉన, yామ�ను�లను 4�ర�yా� ర$ (yామ�న�) 

ప©వ%లl² bాటn ��
ా&, గP_� =ిగ1}Ac[yా� ర$. (�\]ష Mాక�ం) 

�వరణ -  h�
ౖkండW MాAా�లల� yామ�న� �షయమ�ను, �\]ష �షయమ�l² �\]ష �షయమ�ను yామ�న� 

�షయమ�l²ను సమ
5�ం< {పెNడం జ
545ం�U.  Aావ%న h� ౖMాAా�ల� అ
ా� ంతర1��yాలంAారమ� నక� {ెం�Uన�U. 

3. హనుమంతXడW సమ���� &, లం! 8ం{�డW – yామ�న�Mాక�ం 

మÍతXCలక� yాధ�ంAా&�U లµదు క��! – �\]షMాక�ం 

4. uvఘ�డంబ�TUAc bgI జలంబ� lె<t ఇyా� డW – yామ�న�Mాక�ం 



ల�Aeపకర�లAc�U సహజగ�ణం  -  �\]షMాక�ం 

h�ౖన lలె�పబ_.న ఉ��హరణల� కé_� అ
ా� ంతర1��yాలంAారమ�నక� {ెం�Uన�U. 

5. మ�{లె�H ల� l�టs{టెoంత b¼డవ% ఉం�U.  ఈ Mాక�ంల� అ)శßAc� అలంAారం కలదు 

6. 1�టsయటH  మ�క[ంటs మ�య12 మచtకంటsయ� వంటకంబ� h�టoక�న, గటకటంబ_..  ఇందుల� ట  అ12 హల�H  

అ12కyార$H  
ావడంవలH  ఇ�U వృl��నుb�ా yాలంAారమ�. 

7. AB&, మ�టల� al²1�డగలగ&న నమCÍyాTU9ంగ&. ఇందుల�  న  అ12 హల�H  ఎక�[వyార$H  ఆవృత�మవడం 

వలH  ఇ�U వృl��నుb�ా yాలంAారమ�. 

 

 

 

 

 

 

 

10.<త�4�^వం<త�4�^వం<త�4�^వం<త�4�^వం 

అ
ా� ల�అ
ా� ల�అ
ా� ల�అ
ా� ల� 

1. అసంఖ��కం4ా  -  లక[లµనంత4ా    12.  అను
ాగం -  hi�మ          

2. <1�,�న,ల� -  మ�క[ల�మ�క[ల�   13.  సం�ేహం -  అనుమ�నం 

3. సంAeచం  -  èహమ�టం    14.  ప�Ac^య -  ప&  

4. \��ల�H   -  ప�Aాzంచు    15.  అTUగQం< -  ��టs  

5. బృందమ� -  సమPహమ�, గ�ంప%   16.  ఆత�ం -  M2గం    

6. బృహత�ర  -  {�ల� ఎక�[వ, QAc[G, 4 పN�ెనౖ 

7. ప
5మ�ణం -  =�ౖ| 

8. వన=మీ  -  అరణ�=ీమ, అడ� 

9. �\ా9సం  -  నమCకం 

10. పంచ  -  వyా
ా 

11. హ
5�ల�H   -  ఇంద�ధనసు� 

Ac^ం�U పదబంT�లను ఉపß45ం< y¼ంత MాAా�ల� M�ా య�ట 



1. శ^��� సక�� ల� -  y¼ంత – ప�జ·ప�)&ధుల� ప�జల సమస�లను ప
5ష[
5ంచడంల� శ^��� సక�� ల� కG45 

ఉం_�G. 

2. hi�మ ఆbా�యతల� 

y¼ంత – అ1�ధల�, అ��గ��ల� అIన hలిHలh� ౖఉన,Mార$ hi�మ ఆbా�యతల� చూhిం{�G. 

3. వ1},<1},ల� 

y¼ంత – మ�ఇంటs పక[ Mా
5 పంజరంల�& 
ామ<ల�క వ1},<1},లl² అంద
5a ఆకటno క�ంటnన,�U. 

4. సమయ సంధ
ాØల� 

y¼ంత – ఏ�ె1ౖ� ఒక మం< ప&& సమయసంధ
ాØల� చూ=ి b�ా రం�ం{�G. 

5. ÍI y¿ఖ��ల� 

y¼ంత – 
kãల� ప�య�ణంకంటÈ &మ�నంల� ప�య�ణS=i�  ÍI y¿ఖ��ల� b¼ందవచుt. 

ప
ా�యప��ల�ప
ా�యప��ల�ప
ా�యప��ల�ప
ా�యప��ల� 

1.  నగరమ� -  పటoణమ�, ప%రమ�, పత�నమ� 

2. ఏనుగ�  -  గజమ�, హ=ి� , క
5, Mారణమ�, దం) 

3. ఆశtర�ం  -  �ంత, �<త�మ�, �డూ¾ రం 

4. ఆAాశం  -  గగనం, &ం45, 
Õద=ి, అంబరమ�, నభమ�, Qను, 

5. కను,  - 12త�మ�, నయనమ�, ల�చనం, అ-., చ0వ% 

6. తGH  - అమC, మ�త, జన&, జనI)� 

7. తం_.�  -  జనక�డW, అయ�, hతి, 1�యన, 1�న, 

8. 4�^వం  -  కంఠం, 4 ంతX, క�తX� క 

9. Aాం)  -  M}ల�గ�, lజేసు� 

10. సంA'తం  -  గ�ర$� , <హ,ం 

11. bావ%రమ� -  కbgతమ�, bావ%
ాI, bా
ావతమ� 

12. జkం_�  -  పl�కమ�, A'తనమ� 

13. హ
5�ల�H   -  ఇంధ�ధనుసు�, ఇంద�{�పమ�, �Mేాయ�ధమ� 

14. ప�పంచం  -  ల�కం, జగతX� , �శ9ం, జగమ� 

15. l²ట  -  వనమ�, ఉ���నవనమ� 

16. QతX� డW  -  =i,78తXడW, {GెAాడW, �ోసు� , 12స�మ� 



17. ఆకృ)  -  ఆAారం, ర®ప% 

1�1�
ా� ల�1�1�
ా� ల�1�1�
ా� ల�1�1�
ా� ల� 

1. వరæం -  Mాన, సంవత�రం 

2. శAc� -  bార9), ప
ాశర$& తం_.� 

3. ప�యత,ం-  కృ¦ి, =iద�ం 

4. ఖండమ� -  మ�క[, భP��గమ� 

5. కను, -  చ0వ%, బం_.చక̂ం 

6. ప%ణ�మ�-  ధరCమ�, aర$, బం4ారమ� 

7. QతX� డW -  సూర$�డW, =i,78తXడW 

8. <త�ం -  <త�ర$వ%, ఆశtర�ం 

9. జ·) -  క�లం, జ·|ల� 

10. bాల� -  - �రం, ��గం 

వ%�తNత� p
ా� ల�వ%�తNత� p
ా� ల�వ%�తNత� p
ా� ల�వ%�తNత� p
ా� ల� 

1. <త�4�^వం  -  <త�u�«న (��ధ) వ
ాd లl² కé_.న కంఠం కల�U (bావ%రం) 

2. ప-.  -  ప�మ�ల� కల�U (hిటo ) 

3. <త�ం   -  ఆశtర�మ�ను కG45ంచున�U 

4. QతX� డW  -  =i,హయ�క�� _ైనMాడW 

5. ఆశtర�మ� -  ఆyా9�Uంచుటక� ßగ�u�«న�U 

 

ప�కృ)ప�కృ)ప�కృ)ప�కృ)            �కృ)�కృ)�కృ)�కృ)            ప�కృ)ప�కృ)ప�కృ)ప�కృ)            �కృ)�కృ)�కృ)�కృ) 

1. వరdమ�  - వ1}        9.  యత,ం  - జతనం 

2. 
ా)�  - 
ా)
5        10.  అదుØతం - అబ�×రం 

3. Aార�మ�  - కర³మ�        11.  b�ా ంతం  - b¼ంత   

4. ప-.  - పAc[        12.  దూరం  - దవ%9 

5. ¹�తం  - ¹తం        13.  వరæమ�  - వర$సమ� 

6. 
ా~   - 
ాణS        14. భృం4ారం - బం4ారమ� 

7. క�డ�మ� - 4Õడ        15.  �\ా9సమ� - �సుMాసమ� 



8. శ^ద�   - సద(        16.  ఆశtర�మ� - అ{tెర$వ% 

సంధుల�సంధుల�సంధుల�సంధుల� 

1. T�న�ప%45ంజల� -  T�న�మ� + 45ంజల� -  ప%ంbా9�ఎేశసంTU 

2. మం�U
ాల� -  మం�Uరమ� + ల� -  ల�లనల సంTU 

3. ప©
5ల�H   -  ప©
5 + ఇల�H   -  ఇAారసంTU 

4. తGHదండW� ల� -  తGH + తండW� ల� -  గసడదMా�శే సంTU 

5. శ^��� సక�� ల� -  శద̂�  + ఆసక�� ల� -  సవరd��ర�సంTU 

6. &స�Íయమ� -  &ః + సÍయమ� -  �సర�సంTU 

7. మ1Öహరమ� -  మనః + హరమ� -  �సర�సంTU 

8. ప©�ోట  -  ప©వ% + l²ట  -  b�ా l��UసంTU 

9. <టo<వర -  <వర + <వర  -  ఆuvï_.తసంTU 

10. �zషou�«న -  �zషoమ� + ఐన -  ఉAారసంTU 

11. సుందరu�«న -  సుందరమ� + ఐన -  ఉAారసంTU 

12. అరØకu�«న -  అరØకమ� + ఐన -  ఉAారసంTU 

13. శl�బ(మ� -  శత + అబ(మ�  -  సవరd��ర�సంTU 

14. aల�Aాశమ� -  aల + ఆAాశమ� -  సవరd��ర�సంTU 

సమ�yాల�సమ�yాల�సమ�yాల�సమ�yాల� 

1. <త�4�^వం  -  <త�u�«న4�^వమ�కల�U -  బహ¬�78సమ�సం 

2. ��రత�ేశం -  ��రతమ� అనుhiర$ గల �శేం  -  సం��వనప©ర9పదకరC��రయ సమ�సం 

3. శAc�య�క�� ల� -  శAc�య�ను, య�Ac�య�ను  -  ద9ంద9సమ�సం 

4. అyాధ�ం  -  yాధ�ంAా&�U  -  న¯ తతXNర$ష సమ�సం 

5. అసంఖ��కం -  సంఖ�లµ&�U  - న¯ బహ¬�78 సమ�సం 

6. అప�యత,ం -  ప�యత,ంAా&�U -  న¯ తతXNర$ష సమ�సం 

7. 1�ల�గడWగ�ల� -  1�ల�గ� సంఖ�గల అడWగ�ల�  -  �U9గ�సమ�సం 

8. మT��హ,ం -  అహ,మ� ªక[ మధ���గం  -  ప�థమ�తతXNర$ష సమ�సం 

9. ఇరM}ౖ&QÔాల� -  ఇరM}ౖ సంఖ�గల &QÔాల� -  �U9గ�సమ�సం 

10. క�Òనవంశమ� -  క�Òనu�«న వంశమ� -  �\]షణప©ర9పదకరC��రయం 



11. హ
5�ల�H   -  హ
5ªక[�ల�H  -  ష¦ీ§ తతXNర$ష సమ�సం 

12. వ1},<1},ల� -  వ1},య�ను, <1},య� -  ద9ంద9సమ�సం 

13. దుమ�Cధూ� -  దుమ�Cను, ధూ�య�ను -  ద9ంద9సమ�సం 

14. మÍనగరం -  4 పN�ెనౖ నగరం -  �\]షణప©ర9పదకరC��రయ సమ�సం 

15. చరCప%b¼ర -  చరCప% ªక[ b¼ర -  ష¦ీ§ తతXNర$ష సమ�సం 

16. చలH&4ాG -  చలH1}నౖ 4ాG  -  �\]షణప©ర9పదకరC��రయం 

17. కలకl��  నగరం -  కలకl��  అ12hiర$గల నగరం  -  సం��వనప©ర9పదకరC��రయ సమ�సం 

18. lెలHజkం_�ల� -  lెలHM}నౖ జkం_�ల� -  �\]షణప©ర9పదకరC��రయ సమ�సం 

అలంAా
ాల�అలంAా
ాల�అలంAా
ాల�అలంAా
ాల� 

1. \]HÔాలంAారం – అ12క అ
ా� ల� గల శబ�� లను ఉపß45ం< {ె̧ lే ��&& \]HÔాలంAారం అందుర$ 

అ12క అ
ా� లను ఇ{tే�U \]HÔాలంAారం. 

ఉ�� – 
ా| క�వలయ�నందకర$డW. 

అన9యం – 
ా| – భPQ ప
5bాGం{MేాడW,  కల�వలక� – 
ా| చందు� డW 

ఇక[డ అ12క అ
ా� లను ఇ{ేt ప��లను ఉపß45ం< M2ర$M2ర$ ��Mాల� కG�ంపజ'=ి చమత[
5ంచుట వలన 

ఇ�U \]HÔాలంAారమ�. 

2. అ
ా� ంతర1��yాలంAారం – yామ�న� Mాక�మ�ను M2\]ష Mాక�ం {తే4ా&, �\]ష MాAా�&, yామ�న�ం {తే 

4ా& సమ
5�ం<నటHIlే ��&& అ
ా� ంతర1��yాలంAారమ� అంట�ర$. 

ఉ�� – హనుమంతXడW సమ���� &, ��టËను.  మÍతXCలక� అyాధ�u�«న�U లµదు, ఇందుల� èదటs Mాక�ం 

�\]ష Mాక�ం.  
kండవ�U yామ�న� Mాక�ం.  ఇక[డ �\]ష MాAా�&, yామ�న� Mాక�ంl² సమ
5�ం< {పెNటం 

జ
545ం�U. 

3. అ)శßAc� అలంAారం – ఒక వసు� వ%ను గP
5t 4ా&, ఒక సంద
ాØ&, గP
5t4ా&, ఒక వ�Ac�& గP
5t 4ా& 

ఉన,��&కంటÈ ఎక�[వ {=ేి {hెిNనటHIlే ��&& అ)శßAc� అలంAారం అందుర$. 

ఉ�� – మ� b¼లంల� బం4ారం పం_.ం�U. 

4. É̂Aాం¡ {"Aా[ మల�H ప©వ%ల� lెలH 4ా ఉం�U – ఇందుల� ఉపమ�లంAారం కలదు.  

ఉపమ�న ఉపuvయమ�లక� చక[& bgGక చూhి {ె¸lే ��&& ఉపమ�లంAారం అందుర$. 

 

bాÃా�ంశమ� <వరల� ఉన, Mా�కరణ�ం\ాల�bాÃా�ంశమ� <వరల� ఉన, Mా�కరణ�ం\ాల�bాÃా�ంశమ� <వరల� ఉన, Mా�కరణ�ం\ాల�bాÃా�ంశమ� <వరల� ఉన, Mా�కరణ�ం\ాల� 



1. అనృతం  -  అసత�ం    19.  తంత�ం - ఉbాయం 

2. అ
5�  -  M2డWABనుMాడW, Ae
'MాడW  20.  తమం,)Qరం- öకటs 

3. అర�ం  -  ధనం     21.  �UకN) - �UAాNల�డW 

4. అసCచ�మPధవ%ల�- మ�=�1ౖ��TUపతXల�   22.  �Uవసం -  
Õ|, పగల� 

5. అహరహరం -  ప�)�Uనం    23.  �U� -  ఆAాశం 

6. ఆయత�ం  -  =ిద�ం     24.  ��TU) - Acరణం, M}ల�గ� 

7. ఇ1�ం  -  బహ¬మ), మ�న�ం   25.  ప45_. - �ధం 

8. ఇనుడW  -  సూర$�డW    26.  ప�-ô�తంబ� -  క_.45న�U 

9. ఈhి�తం  -  Ae
5క     27.  బృహత�ర - 4 పN�ెనౖ 

10. ఉద9ృ)�   -  గర9ం     28.  Qక�[టం - ఎక�[వ 

11. ఓర$N  -  సహనం    29.  
'45  -   ఎగ=ి, �జృం�ం< 

12. ఓష§ ం  -  h�ద�     30.  లల�మ - \]^షX§ 
ాల� 

13. Aాణ�<  -  <రAాలMాసyా� నం   31.  Mాటsక - TU 

14. Akãరవం  -  lెలH కల�వ    32.  షండం - సమ�హం 

15. ABం_�డW  -  b¼గడW, సు� )ంచు   33.  yాTU9 - ప)వ�త, Éలవ) 

16. ఖల�డW  -  {ెడ¾MాడW, దుర³నుడW   34.  y¿��Q& - u�ర$ప% 

17. చమl�[రం -  12ర$N     35.  78lైషXల� - uvల�Ae
'Mార$ 

18. జ·నపదుల� -  మనుషX�ల�, పల�H టòళHMాళÎH   36. సCరణ - తలప% 

1�1�
ా� ల�1�1�
ా� ల�1�1�
ా� ల�1�1�
ా� ల� 

1. అనృతం   -  అసత�ం, =iద�ం, MాణSజ�ం 

2. &టoM÷డWచు -  ఉb¼Nంగ�, �జృం�ంచు, 
Õమ�ం<తమగ� 

3. వనం  -  l²ట, అడ�, జలం 

4. శరమ�  -  బ�ణమ�, aర$, 
kల�H  

5. గ�_.  -  �ేMాలయం, గ�ండ�&4�త, గ�ణSంతంల� గ�_. 

 

ప
ా�యప��ల� 

1. ఆగ̂హం  -  Aeపం, Ae^ ధం, అల�క 



2. పల�H   -  ఊర$, 4ా^ మం 

3. h�ం_.H   -  �Mాహం, ప
5ణయం, కðñ�ణం, bాణSగ̂హణం 

4. మరణం  -  మృతX�వ%, &
ా�ణం, {�వ% 

5. సCరణ  -  తలప%, ఆల�చన, బ��U�  

వ%�తNత� p
ా� ల� 

1. అంగన  -  \]ష̂§ మIన అవయవమ�ల� కల�U – =ీ� ? 

2. l�పసుడW -  తపమ� {యే�MాడW (మ�&) 

3. �ేహ¬డW  -  �ేహమ�ను ధ
5ం<నMాడW (మ&¦ి) 

4. á�ం  -  ¹వ%_.& bాశమ� నుం_. �_.hించున�U (మ�Ac� ) 

5. �శ91�ధుడW -  ప�పం{�&Ac 1�ధుడW (zవ%డW) 

6. ẑయఃప) -  ల- �C��ేAc భర� (�షXd వ%) 

7. సమ�ద�ం -  చం��ోదయం వలన QAc[G వృ�U�b¼ందున�U (Mా
5�) 

8. పవన|డW -  పవనునక� (Mాయ�వ%నక�) ప%టsoనMాడW (హనుమంతXడW) 

ప�కృ)  �కృ)  ప�కృ)  �కృ)  ప�కృ)  �కృ) 

1. ఈశ9ర$డW  -  ఈసర$డW      8.  పటoణం     - పటoం  15. 
ాటno  ఱ�డW 

2. Aావ�ం     -  కబ×ం      9.  ప%తX� డW      -  బ»టËoడW  16.  Mాటsక Mాడ 

3. గ�ణం     -  4 నం      10.  బంధువ%    -  బందుగ�  17.  �జ· నం �1�,ణం 

4. <త�ం     -  <త�ర$వ%       11.  ��     -   ¸చtం  18.  సుఖం సుకం 

5. �ోషం      -  �ోసం        12.  బ�హC     -   బ»మC  19.  b�ా ణం bానం 

6. &ద�     -  &దుర        13.  మÑAc�కం   -  మ�lె� ం  20.  పంAc� బం) 

7. ప�ం    -  పక[         14.  లµశ      -  లµక 

అలంAా
ాల� 

ఇ� 2 రAాల� 

1. శబ�( లంAా
ాల� 2. అ
ా� లంAా
ాల� 

1. శబ�( లంAా
ాల�  -  శబ�( &, ఆశ^IంచుAB& ఉం_ే అలంAా
ాలను శబ�( లంAా
ాల� అందుర$. ఇ� 6. 

1. వృl��నుb�ా yాలంAారం  - ఒక పద�ంల�4ా&, Mాక�ంల�4ా&, ఒA' హల�H  లµ�� హల�H ల� అ12కyార$H  ఆవృ)�  

{ెం�Uన I �డల ��&& వృl��నుb�ా yాలంAారం అందుర$.  



ఉ�� – 1. గం4ా, తరం4ా రంగ, దభంగ, తXంగ, మంగళ ఇందుల� గ అ12 హల�H  ఎక�[ప yార$H  వ<tం�U. 

    2.yా9తంత�pAాం� Iప%డW \ాఖ�ప\ాఖల�4ా, ప%ంఖ�ను ప%ఖమ�ల�4ా b�ా క�చున,�U. 

2. fేAానుb�ా yాలంAారం  - 
kండW4ాa, అంతకంటÈ ఎక�[వ4ాa హల�H ల జంట M}ంటM}ంట12 అర��àదంl² 

ప�ß45ంపబ_.l ే��&& fేAానుb�ా yాలంAారం అందుర$. 

ఉ��  -  1. �మ �మ ప
ాక̂మవంతXడW 

2.  bాపసంహర$డW హర$డW 

3. ల�ట�నుb�ా yాలంAారం  - అర��àదం, శబ(�àదం, లµక�ం_� అM2 ప��ల� l�తNర� �àదంl² ప�ß45ంపబ_.lే 

��&& fAేానుb�ా yాలంAారం అందుర$. 

ఉ�� 1.  కమల�0న
5tంచు కరమ�ల� కరమ�ల� 

       2.É̂1�ధు వరdంచు ~హ9~హ9 

4.  యమ�లంAారం – 
kండW లµ�� అంతకంటÈ ఎక�[వ హల�H ల జంట అర��àదంl² అవ�వ��నం4ా ప�ß45ంపబ_.lే 

��&& యమ�లంAారం అందుర$. 

ఉ��  - మనసు� భద� మనసు భద�మI �� 

2. గంగ M2గం4ా ప�వ78ం<ం�U. 

3. ప�)Mా
5Ac ఒక ప�) ఉ<తం. 

5.అంl��నుb�ా yాలంAారం  -  ప��ల, పద�bాదమ�ల చరణ�ల <వర4ాa, MాAా�ల అంతమందు4ాa b�ా సను bాటs=i�  

��&& అంl��నుb�ా yాలంAారం అందుర$. 

ఉ��  -  1. న4ా
ా á45ం��  

    నయ�గ
ా దుAcం�� 

2. 
ాM�I 12స� ం 

�_.<h�టno  {�దస� ం 

6.మ�క�పదగ̂yా� లంAారం  -మ�క�ం అంటÈ �డవటం, గ̂స� ం అంటÈ గ̂78ంచడం. 

ఒకyా
5 Mా_.న ప��&, మêH M}ంట12 పద� గ���ల యందు Mాడట�&, మ�క� పదగ̂yా� లంAారం అందుర$. 

ఉ��  -  అ�U4Õ uvడ 

 uvడ ప�క[న 4Õడ 

 4Õడ ప�క[న దూడ 

 దూడ M2=ిం�U hiడ 



అ
ా� లంAా
ాల�  -  అ
ా� &Ac b�ా T�న�త&{ేt అలంAా
ాలను అ
ా� లంAా
ాల� అందుర$. 

1. ఉపమ�లంAారం  -  ఉపuvయ�&Ac, ఉపమ�నంl² చక[& bgGకను చూh ిఅందం4ా వ
5dం< {ె¸l ే��&& 

ఉపమ�లంAారం అందుర$. 

ఉ��  -  É̂
ామ�& bా��ల� పదCమ�లవల� మ1Öహరం4ా ఉన,�. 

2. ఉlే�-ôలంAారం -  ఉపమ�నమ� అందున, ధ
ాCల� ఉపuvయమ� నందు కé_� ఉండటం వలH  

ఉపuvయ�&, ఉపమ�నం4ా ఊ78ం< {ె¸lే ��&& ఉlే�-ôలంAారం అందుర$. 

ఉజ�� – ఆ ఏనుగ� నడయ�డW ABండయ�! అ&hించుచున,�U. 

3. అ
ా� ంతర1��yాలంAారం  -  yామ�న� MాAా�&, �\]ష Mాక�ం {తే4ా&, �\]షMాAా�&, yామ�న� Mాక�ం 

{ేత సమ
5�ం< {ెhNినటË #H lే ��&& అ
ా� ంతర1��yాలంAారం అందుర$.  

ఉ��  - ల- �C ప
ా�లల� �జయం yాTUం<ం�U (�\]షMాక�ం) 

 పటno దల కలMా
5Ac Aా&�ేమ�ం�U (yామ�న� Mాక�ం) 

4. ర®పAాలంAారం  -  ఉపమ�న, ఉపuvయమ�లక� అబàధమ� {పెNబ_.న{� ��&& ర®పAాలంAారం 

అందుర$.  

ఉ�� -  మ� అన, వంట నల�మ bాకం. 

 మ� 1�న, మనసు M}న,. 

5. అ)శßAc� అలంAారం – ఒక వసు� వ%ను గP
5tAాa, ఒక వ�Ac�& గP
5t 4ాa, ఒక సంద
ాØ&, గP
5t4ాa 

ఉన,��& కంటÈ ఎక�[వ {=ే ి{ె¸l ే��&& అ)శßAc� అలంAారమ� అందుర$. 

ఉ��  -  1. మ� ఆయన బం4ారం. 

 2.ఆ ఊ
5 uvడల� ఆAా\ా&, l�క�చున,�. 

6.  స9��M�Ac� అలంAారం  -  జ·), గ�ణ, Ac^య�దులను బటso  వసు�  స9��Mా&, ఉన,�U ఉన,టnH 4ా వ
5dం< 

{ెhNినటHIlే ��&& స9��M�Ac� అలంAారమ� అందుర$. 

ఉ��  -  ~ంకల� {ెంగ� {ెంగ�1}గ�ర$త�, {వె%ల� 
5Ac[ం< బíదుర$ చూప%లను చూసు� న,�. 

7.\]HÔాలంAారం  -  అ12క అ
ా� లను ఇ{tే ప��లను ఉపß45ం< M2ర$M2ర$ ��Mాల� కG�ంపజ'=ి 

చమత[
5ం<నటHIlే ��&& “\]HÔాలంAారం” అందుర$.  

ఉ�� -  
ా| క�వలయ�నందకర$డW. 

చంధసు�  - గణ�ల� 

1. ద9p�ర గణ�ల�  -  
kండW అ�
ాల� గణ�ల� 4 



1. గలమ�  - ఒక గ�ర$వ%, ఒక లఘ�వ%  - UI – MాణS 

2. గగమ� 4ా – 
kండW గ�ర$వ%ల� -UU  
ాజ· 

3. వ, ణం  లగమ� – ఒక ల$వ%, ఒక గ�ర$వ%  - IU   (రమ�) 

4. లలమ� ల� – 
kండూ లఘ�వ%ల� - II  (క
5) 

2. త�p�ర గణ�ల� – మPడ�
ాల గణ�ల� 8 

1. ఆ�Uగ�ర$వ% “ భ” గణం   UII ��నమ� 

2. మధ�గ�ర$వ% “ జ” గణం  IUI మ�
ా
5 

3. అంత�గ�ర$వ% “స” గణం  IIU అత_ ే

4. ఆ�Uలఘ�వ% “య” గణం  IUU  �1Öదం 

5. మధ� లఘ�వ% “ర” గణం  UIU సుందరం 

6. అంత� లఘ�వ% “త” గణం UUI <l�� ల� 

7. అ&, గ�ర$వ%ల�  “మ” గణం UUU పం{�ంగం 

8. అ&, లఘ�వ%ల� “న” గణం III క�త 

ఇంద� గణ�ల�  -  6  

సూర�గణ�ల�  -  2 

ఇంద�గణ�ల� (1) నలమ� - IIII   2) నగమ� - IIIU   3) సలమ�  - IIUI  4) “భ” గణం  - UII  

5)  “ర” గణం - UIU  6)  “త” గణం – UUI 

సూర� గణ�ల� 2 

1. “న” గణమ�  - III 

2. “హ” గణం లµ�� గలమ�  -  UI 

వృత�  పద�మ�ల ల�ణ�ల� 

వృత�  పద�మ�  గణ�ల�  అ�
ాల� య)yా� నం 

1. ఉతNలమ�ల భ,ర,న,భ,భ,ర,వ  20  10 

2. చంపకమ�ల న.జ,భ,జ,జ,జ,ర  21  11 

3. \ార®( లమ� మ,స,జ,స,త,త,గ 19  13 

4. మlే�భమ� స,భ,ర,న,మ,య,వ 20  14 

ఉపజ·) ప���ల� 



1. lేట4�)  -  1 సూర�గణం  +  2 ఇంద�గణ�ల� +  2 సూర�గణ�ల� 

2. ఆటM}ల�U – 1,3 bా��ల�  3 సూర�గణ�ల� + 2 ఇంద�గణ�ల� 

  2,4 bా��ల�   5 సూర�గణ�ల� 

3. =ీసం  -  ప�)bాదంల� 6 ఇంద�గణ�ల� + 2 సూర�గణ�ల�  
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